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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018 

 

Hämeen Naisvoimistelijat ry on harrasteliikuntaseura, joka tarjoaa innostavaa ja mo-

nipuolista ryhmäliikuntaa aikuisille ja alle kouluikäisille lapsille. Järjestämme myös 

aamu- ja iltapäivätoimintaa 1-2-luokkalaisille Irjalan makasiinilla Takahuhdissa. 

Aikuisille jumppatarjontaa on kevät- ja syyskaudella lähes viikon jokaisena päivänä. 

Niistä voi valita itselleen sopivat jumpat taito- ja kuntotason sekä mieltymyksen mu-

kaan. Seura tarjoaa aikuisille myös Hydrobiciä. Vuodenvaihteessa järjestetään joulu-

jumppia ja kesällä sisäjumppia Atalpassa. 

Jatkamme vuonna 2015 alkanutta ikääntyvien liikunnan kehittämishankkeesta Ikiliik-

keestä alkanutta Kekkeet-jumppaa yhteistyössä Tampereen Jumppatiimi ry:n (TAJU) 

kanssa. 

Lasten liikuntaa ja perheliikuntaa järjestetään maanantaista torstaihin Messukylän 

koululla. 

Panostamme yhteistyöhön seuran sisäisten toimintaryhmien välillä. Myös hyvä yh-

teistoiminta seuran ulkopuolisten sidosryhmien kanssa on tärkeä osa-alueemme. 

Järjestämme Irjalan makasiinin läheisyydessä asuville sekä seuran jäsenille 

painonhallintaryhmän, yhteistyössä Irjalan omakotiyhdistyksen kanssa.  

Aloitamme yhteisen hankeen Tampereen kaupungin kanssa ikääntyville Irjalan 

makasiinilla. Makasiinin ikinuoret – Kehon ja mielen hyvinvointikurssi. 

Hallinnon toimiminen ja talouden tasapainosta huolehtiminen tukevat ja koordinoi-

vat seuran pääasiallisia toimintoja, aikuisten ja lasten liikuntaa sekä aamupäivä- ja 

iltapäivätoimintaa. 

Seuramme työllistää toiminnanohjaaja Kaisa Niemi-Virtasen päätoimisena työnteki-

jänä. 
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Toiminnan avainalueet vuonna 2018 

 

1. Aikuisten liikunta  

2. Lasten liikunta  

3. Jäsenmaksurinki 

4. Aamu- ja iltapäivätoiminta 

5. Viestintä ja markkinointi  

 

Visio ja tavoitteet vuosina 2016–2020 

 

Seuramme pitää yllä paikkaansa Tampereen liikunta- ja voimisteluelämän ytimessä.  

Olemme laadukas, ammattimainen ja välitön vakiintuneiden ja uusien jäsenien 

seura.  

Laadukkaan ja yhteisöllisen aamu- ja iltapäivätoiminnan painopistealueena ovat päi-

vittäinen liikunta, tunne- ja sosiaalisten taitojen kehittäminen ja kiusaamisen ennal-

taehkäisy.  

Seuramme on viihtyisä työpaikka.  

Tavoitteenamme on pitää yllä yhteistyötä tamperelaisten liikuntaseurojen ja muiden 

yhdistysten kesken. 

Ylläpidämme toiminnanohjaamista tukemaan ja kehittämään seuran aktiivien 

toimintaa ja hallintoa. 

Näymme sosiaalisessa mediassa enemmän. 
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1. AIKUISTEN LIIKUNTA (AILI) 

 

Monipuolinen tuntitarjonta ja koulutetut ohjaajat luovat pohjan innostavalle 

liikuntakokemukselle Hämeen Naisvoimistelijoissa. Aikuisliikunnan tuntitarjonnassa 

on aerobisia, lihaskunto- ja kehonhuoltopainotteisia tunteja sekä special-tunteja. 

Ikääntyvien liikunnan järjestämme yhdessä TAJU ry:n kanssa. Vapaaehtoisista 

koostuva jäsenmaksurinki toimii ohjaajien työparina. 

 

TAVOITTEET: 

1.  Järjestämme laadukkaita ja innostavia ryhmäliikuntatunteja lähellä kotia 

sekä miehille että naisille. Ikääntyviä liikutamme Ikiliike/Kekkeet-

ryhmissä 

2. Panostemme jäsenten tyytyväisyyteen ja hankimme tyytyväisiä uusia 

jäseniä 

3.  Panostamme ohjaajien tyytyväisyyteen. Ohjaajilla omat tapaamiset ja 

viestintäkanavat. 

 

KEINOT: 

- 10 kerran kortit uusjäsenhankintaan  

- Juhlavuoden jumppapassi – kerää 90 päivän ajan 30 leimaa, oma 

kohtansa "tuo kaveri jumpalle", oma kohtansa "kävin uudella jumpalla" – 

arvotaan kevään 2019 kausikortti x 3 

- Uusi 90 minuutin jumppa perjantaina 

- Vanhan ajan 90 minuutin jumppa 
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- Syntymäpäivänä 14.9. tai sinä viikonloppuna jumppamaraton, tähtenä 

Pekka Katainen, Katja Laaksonen tms. 

- Järjestämme painonhallintaryhmän ja juoksukoulun 

- Hemmottelupäivä aktiiveille ja ohjaajille. 
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2.  LASTEN LIIKUNTA (LALI) 

 

Seuramme tarjoaa laadukasta ja monipuolista jumppaa lapsille 2-vuotiaista aina 

kouluikään asti. Ryhmiä on yhteensä neljä, kaksi perheliikuntaa ja kaksi 

temppukoulua. Perhetemppuilussa lapsi pääsee kokeilemaan liikkumista yhdessä 

ikätovereidensa kanssa vanhemman kannustamana. Temppukoulussa lapset 

liikkuvat ohjaajan johdolla itsenäisesti ilman vanhempaa. Lapsensa kehitystä pääsee 

seuraamaan kaksi kertaa kaudessa järjestettävillä yhteistunneilla, jonne vanhemmat 

ovat tervetulleita. Jumppia pidetään Messukylän koululla maanantaisin, tiistaisin ja 

torstaisin. Lasten liikunnan ohjaajia on seurassamme kolme. 

 

TAVOITTEET: 

1. Tuntien sisältöjen monipuolisuus ja asiakaslähtöisyys 

2. Kaikille ryhmille yhteiset joulu- ja kevätjuhlat 

3. Markkinoinnin ja tiedotuksen kehittäminen 

4. Maanantain salivarauksen hyödyntäminen 

5. Juhlavuoden esiin tuominen erilaisin tempauksin ja tapahtumin 

 

KEINOT: 

1. Palautekyselyt kausien päätteeksi. Suullisesti esitettyjen ideoiden huomioiminen 

tuntisuunnittelussa. 

2. Kauden mittaan tunneilla harjoitellaan pieni koreografia/esitys eri teemoilla. Juh-

lassa esiinnytään muille ryhmille ja tehdään yhteinen, kaikille tuttu liikesarja (esim. 

tiputanssi tai pää-olkapää-peppu). Juhlaan ovat tervetulleita sukulaiset, naapurit ja  
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kylänmiehet. Joulujuhlassa voisi vierailla esim. Joulupukki, joka arpoo paikalla ollei-

den kesken vaikkapa ilmaisen kauden. Keväällä vappubileet samalla kaavalla. 

3. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään kuvausluvat tunneille, jotta saadaan tuo-

tettua sisältöä somekanaviin. Tuntien mainostaminen Facebookissa ja flaijereilla. 

Omille nettisivuille ajantasaiset tuntikuvaukset ja uusia inspiroivia kuvia/videoita. 

4. Perheliikunnan ja temppukoulun perheille vapaamuotoisempi tunti, joka pidetään 

aina kuukauden ensimmäisenä maanantaina. Tunnilla ei ole erikseen ohjattua ohjel-

maa, vaan pääpaino on kivassa radassa (alku- ja loppupiiri rytmittämään tuntia). 

Maanantain tunneille osallistuvat voivat jäsenmaksun yhteydessä ostaa 

”ratapassin”, jota näyttämällä pääsee maanantain tunneille.  

5. Synttäridisco HNV:n synttäriviikolla, paikalle vieraileva esiintyjä: akrobaatti, taikuri 

jne?  
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3.  JÄSENMAKSURINKI (JÄRI) 

 

Jäsenrinki (Järi) on aktiivisten vapaaehtoisten työryhmä, joka tarkastaa jumppaajien 

maksukuitteja salijumpilla kauden alkaessa keväällä ja syksyllä. Jäsenrinkiläisen ta-

voittaa jokaiselta jumpalta, ja jumppaajat tunnistavat heidät seuran logopaidasta.  

Jäsenrinkiläiset ovat arvokas linkki jäsenistön suuntaan. Rinkiläiset tavoittaa vaivat-

tomasti jumpilla, ja heitä on helppo lähestyä. Hyvän yhteistyön edellytyksenä on 

avoin vuorovaikutus ja erilaisuuden ymmärtäminen. Tavoitteena on vahvistaa ja tii-

vistää työryhmien, jäsenistön sekä hallinnon välistä yhteistyötä entisestään. 

 

TAVOITTEET: 

1. Jäsenrinkiläisillä on ajantasainen tieto alkavan kauden tuntitarjonnasta,  

maksukäytännöistä ja muista tärkeistä kautta koskevista asioista. 

2. Jumppaajilta saatu palaute saavuttaa seuran hallinnon jäsenrinkiläisten 

kautta. 

3. Ohjaaja ja jäsenrinkiläinen toimivat tiiminä. 

4. Myös jäsenrinkiläiset tuovat seuran juhlavuotta esille jumpilla. 

 

KEINOT: 

Kauden alkaessa jäsenrinkiläisille lähetettävien jäsenkirjeiden sisältöä selkeytetään 

ja heille toimitetaan paperisia jäsentiedotteita. Lisäksi huolehditaan siitä, että 

kouluilla on riittävästi jäsentiedotteita jaettavaksi jumppaajille. 

Jäsenrinkiläinen on arvokas viestinviejä: jumppaajilta saatu palaute lähetetään säh-

köpostitse toimistolle tai kerrotaan kasvokkain johtokuntalaiselle. Lisäksi  
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järjestetään kerran vuodessa jäsenringin palaveri, jossa keskustellaan mm. jumpilla 

esiin nousseista asioista. Tämä vahvistaa ”kuulun porukkaan” -tunnetta. 

Ohjaajille tiedotetaan, kuka on heidän jumpallaan jäsenrinkiläisenä. Tunnin alkaessa 

ohjaaja kertoo jumppaajille, kuka huolehtii maksuasioista. Lisäksi ohjaaja ja jäsenrin-

kiläinen sopivat käytännöistä liittyen jäsenkorttien tarkastamiseen ja kertamaksujen 

keräämiseen. Esim. tunnin alussa ohjaaja kysyy: ”Onko kertamaksulla maksavia?” 

Jäsenrinkiläinen tai ohjaaja itse ottavat kertamaksut vastaan. Juhlavuosi voisi näkyä 

jäsentarroissa, joihin painatetaan "HNV 90 v". Jäsenrinkiläiset voivat myös 

mainostaa juhlavuoteen liittyviä tapahtumia suullisesti jumppaajia kohdatessaan. 
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4.  AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA 

 

Hämeen Naisvoimistelijat järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa Irjalan Makasiinilla. 

Toiminnassa on mukana noin 26 lasta. Tämä on seitsemäs lukuvuosi, kun aamu- ja il-

tapäivätoimintaa järjestetään. Toiminta työllistää yhden kokopäiväisen työntekijän 

ja tuntityöntekijöitä. Tarkoituksena on luoda mahdollisimman kodinomaista, 

pienissä ryhmissä tapahtuvaa toimintaa, jossa jokaisella lapsella on turvallinen olla. 

Lapsen mieli pääsee rauhoittumaan ja rentoutumaan koulupäivän jälkeen. 

 

TAVOITTEET: 

1. Seuran syntymäpäiväjuhlat lasten toiveilla 

2. Juhliin osallistuminen ja markkinointi 

3.  Aikajana valokuvilla 

 

KEINOT: 

1. 14.9.2018 on seuran syntymäpäivä ja silloin järjestämme yhdessä lasten toiveiden 

pohjalta toteutetut juhlat. Lapset pääsevät esittämään illan teemaan toiveita ja 

ideoita, jotka markkinoidaan uusille ja vanhoille asiakkaille.  

2. Markkinoidaan juhlapäivää ’’avoimet ovet’’ -ajatuksella. Irjalan lähipiirin asukkaat 

pääsevät iltaa varten juhlimaan lasten tekemillä herkuilla ja iloitsemaan 

historiallisesta aikajanasta. Tehdään mainos juhlista, joka toimitetaan eskariryhmille 

ja muille lähipiirin asukkaille.  

3. Aikajana tehdään koko seuran 90-vuotisesta taipaleesta. Aikajanalla näkyy 

sukupuutyylisesti, kuinka seura on kasvanut ja mitä kaikkea siinä on tapahtunut  
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alkamis- ja päättymisvuosien mukaisesti. Tähän aikajanaan tarvitsee kerätä seuran 

valokuvia mahdollisimman monipuolisesti.  
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5.  VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI (VIMA) 

 

HNV:n Viestintä- ja markkinointitiimi keskittyy vuonna 2018 ylläpitämään hiljattain 

uudistettuja nettisivuja sekä julkaisemaan painettavia tiedotteita neljästi vuodessa.  

Sosiaalisen median käytössä panostetaan määrän sijasta laatuun: keskitytään 

useampien somekanavien sijaan vain suosituimpaan, seuran toiminnan kannalta 

käytetyimpään välineeseen. HNV:tä seurataan eniten Facebookin kautta, joten sen 

sisältöä monipuolistetaan ja tarjontaa lisätään entisestään. Facebookin kautta 

voidaan edelleen ilmoittaa ajankohtaisista asioista ja tulevista muutoksista, mutta 

lisäksi julkaistaan muutakin kiinnostavaa ja viihdyttävää sisältöä teemaan liittyen.  

Seuran tuleva 90-vuotisjuhlavuosi huomioidaan niin tiedotteissa kuin nettisivullakin, 

esimerkiksi vanhojen valokuvien ja juhlavuoden yhtenäisen yleisilmeen muodossa. 

Mainonnassa painotetaan yhä enemmän sosiaalista mediaa, koska Facebookin 

mainonta on todettu toimivaksi. Erilaisissa tapahtumissa hyödynnetään perinteisiä 

paperisia mainoksista ja seuran yleisesitettä, joita voidaan kätevästi jakaa. Lasten 

liikunnan mainoslehtisiä tehdään aina tarpeen mukaan.  

VIMA alkaa myös pyörittää blogia, jossa päästään muun muassa tutustumaan 

tunteihin ja seuratoimintaan uuden kävijän silmin. Blogin sisältöä ja kirjoittajaa 

voidaan vaihdella aina tarpeen mukaan, esimerkiksi juhlavuosi tulee blogissa 

näkymään. Googlen hakukoneoptimointia viilataan ja täsmennetään vuoden 

kuluessa entistä tehokkaammaksi ja houkuttelevammaksi, jotta voimme sen avulla 

ohjata uusiakin käyttäjiä seuramme sivustolle.  

 

TAVOITTEET:  

1. Pidämme jäsenemme ajan tasalla seuran asioista ja muutoksista. Juhlavuosi tuo-

daan näkyvästi esille. 
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2. Houkuttelemme uusia jäseniä hakeutumaan mukaan toimintaamme.   

3. Lisäämme näkyvyyttä hakukoneissa, nettisivulla ja sosiaalisessa mediassa.  

 

KEINOT:  

1. Tiedotetaan aktiivisesti seuran toiminnasta nettisivujen, tiedotteiden ja 

mainosten kautta. Päivitetään entistä ahkerammin myös sosiaalista mediaa 

ajankohtaisella, hyvinvointiin ja liikuntaan liittyvällä teemalla. Juhlavuosi tuodaan 

esiin esimerkiksi tiedotteiden yhtenäisellä ilmeellä ja julkaisemalla vanhoja kuvia 

arkistojen kätköistä. 

2. Mainostetaan yhä seuran toimintaa (budjetin sallimissa rajoissa) sähköisessä 

mediassa. Hyödynnetään erityisesti Facebookin tehokkaita mainoksia. Panostetaan 

mainonnassa myös perinteisiin kohteisiin, kuten Aamulehden erilaisiin 

teemaliitteisiin. Paperisia mainoksia toteutetaan tarpeen mukaan eri jumppien 

kohderyhmille. 

3. Julkaistaan seuran toimintaa monipuolisesti kuvaava blogi nettisivuillemme. 

Blogiin kootaan kokemuksia seurasta, kuvataan toteutuneita tapahtumia ja 

yleisempää esittelyä henkilökohtaisemmalla otteella. Kehitetään edelleen 

hakukoneoptimointia ja linkitysten esittelytekstejä, joilla houkutellaan klikkaamaan 

seuramme nettisivuille asti. 


