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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 
 
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. 
 
Hallinnon toimiminen ja talouden tasapainosta huolehtiminen tukevat ja koordinoi-
vat seuran pääasiallisia toimintoja, aikuisten ja lasten liikuntaa sekä aamupäivä- ja 
iltapäivätoimintaa. 
 
Seuramme työllistää aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattorin Kaisa Niemi-
Virtanen päätoimisena työntekijänä. 
 
Toiminnan avainalueet vuonna 2017 
 
1. Aikuisten liikunta  
2. Lasten liikunta  
3. Jäsenmaksurinki 
4. Aamu- ja iltapäivätoiminta 
5. Viestintä ja markkinointi  
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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 toimin-
taa ja hallintoa. 
 
Näymme sosiaalisessa mediassa enemmän. 
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1. AIKUISTEN LIIKUNTA (AILI) 
 
Monipuolinen tuntitarjonta ja koulutetut ohjaajat luovat pohjan innostavalle liikunta-
kokemukselle seurassamme. Aikuisliikunnan tuntitarjonnassa on aerobisia, lihaskun-
to- ja kehonhuoltopainotteisia tunteja sekä special-tunteja. Ikääntyvien liikunnan Iki-
liike/Kekkeet-liikuntaryhmät (2 viikkotuntia 2017) toteutamme yhteistyössä TAJU ry:n 
kanssa. Vapaaehtoisista koostuva jäsenmaksurinki (JäRi) toimii ohjaajien työparina. 
 
 

TAVOITTEET: 
 
1. Järjestämme laadukkaista ryhmäliikuntatunteja naisille ja miehille. Ikääntyviä liiku-

tamme Ikiliike / Kekkeet-ryhmissä. 

 2. Panostamme jäsenten tyytyväisyyteen, ja sen myötä sitoutumiseen seuraamme. 

 3. Panostamme ohjaajien tyytyväisyyteen, ja sen myötä sitoutumiseen seuraamme. 

 

 KEINOT: 
 
 1. Päivitämme tuntitarjontaamme kysynnän mukaisesti. 

 2. Perustamme HNV 90v-juhlatoimikunnan. 

 3. Huomioimme ohjaajia järjestämällä heille tyky-päivän/päiviä. 
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2. LASTEN LIIKUNTA (LALI) 
 
Seurassamme voi aloittaa jo 2-vuotiaana jumppaamisen perheliikuntaryhmässä aikui-

sen kanssa. Perhetemppuilussa on kolme erilaista ryhmää. Perheliikunnassa aikuinen 

ja lapsi jumppaavat koko kauden yhdessä. Kun ikä ja taidot kehittyvät ja lapsi rohkais-

tuu, hän voi siirtyä temppukouluun, jossa jumpataan ilman aikuista. Temppukoulussa 

järjestetään kauden aikana yhteisjumppia aikuisen kanssa. Näin aikuinen pääsee nä-

kemään, miten lapsi on kauden aikana kehittynyt. Temppukouluryhmät ovat 3-4-

vuotiaille ja 5-6-vuotiaille. Jumpat järjestetään Messukylän koululla.  Perustamme  

juhlatoimikunnan, joka kehittelee ohjelmaa vuodelle 2018. Kehitteillä on järjestää 

kauden alussa ”tutustumispäivä”, jossa on mahdollista käydä kokeilemassa erilaisia 

jumppia. Kauden lopuksi järjestämme koko seuran yhteisen joulujuhlan, missä ohjel-

ma on lasten ja aikuisten tekemää.  

 

TAVOITTEET: 

1. Kehitämme markkinointia ja tiedottamista.  

2. Johtokuntaan uusi lastenliikunnan vastaava.   

3. Pyrimme kouluttamaan ohjaajia, ja tämän myötä sitoutumaan ohjaamaan seuras-

samme.  

4. Pyrimme ottamaan asiakkaiden toiveet huomioon palautteen avulla, sekä kauden 

lopuksi muistamisella.  

 

KEINOT: 

1.  Teetämme painossa ”flaijereita” lastenliikunnasta, jonka avulla mainostamme tun-

tejamme ja saamme sitä kautta lisää asiakkaita.  Flaijereita jaamme esim: lähi päivä-

koteihin sekä perheille aamu- ja iltapäiväkerhossa.  Lisäämme lasten liikunnan mai-

nostamista myös facebookissa.  

2. Valitsemme uuden lastenliikunnan vastaavan. Hänen kautta toteutuu uusien ideoi-

den jakaminen ja toteuttaminen.  
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3. Panostamme ohjaajien kouluttamiseen ja sen kautta ohjaajien pysyvyyteen. Seura 

maksaa ohjaajille koulutuksia, jotta he sitoutuvat ohjaamaan meillä ja saavat ideoita 

ohjaamiseen. 

4. Kauden viimeisillä tunneilla jaamme palautelomakkeen, jonka aikuinen täyttää. 

Palautteen kautta voimme kehittää toimintaamme asiakkaiden toiveiden mukaisesti. 

Annamme kuluneesta vuodesta muistamisen esim. diplomin. Kaikille ryhmille jaetaan 

samanlainen diplomi.  
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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. Jäsenrinkiläisellä on ajantasainen tieto alkavan kauden tuntitarjonnasta ja 

maksukäytännöstä. 

 

2. Jäsenrinkiläisen jumppaajilta saamat viestit saavuttavat seuran hallinnon. 

 

3. Ohjaaja ja jäsenrinkiläinen toimivat tiiminä. 

 

KEINOT: 
 
Kauden alkaessa jäsenrinkiläisille lähetettävien jäsenkirjeiden sisältöä selkeytetään ja 

heille toimitetaan samalla paperinen jäsentiedote. Lisäksi huolehditaan, että kullakin 

koululla on riittävästi jäsentiedotteita jaettavaksi jumppaajille. 

Jäsenrinkiläinen on arvokas viestinviejä: jumppaajilta tulleet toiveet ja kysymykset 

lähetetään sähköpostitse toimistolle tai kerrotaan kasvokkain johtokuntalaiselle. Li-

säksi järjestetään kerran vuodessa jäsenringin palaveri. Tämä vahvistaa ”kuulun po-

rukkaan” -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?” Jä-

senrinkiläinen tai ohjaaja itse ottavat kertamaksut vastaan.  
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1. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA 
 
Hämeen Naisvoimistelijat järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa Irjalan Makasiinilla. 
Toiminnassa on mukana noin 34 lasta. Tämä on kuudes lukuvuosi kun aamu- ja ilta-
päivätoimintaa järjestetään. Toiminta työllistää yhden kokopäiväisen työntekijän, yh-
den osa-aikaisen ja muutamia tuntityöntekijöitä. 
Tarkoituksena on luoda mahdollisimman kodinomaista pienissä ryhmissä tapahtuvaa 
toimintaa, jossa jokaisella lapsella on turvallinen olla. Lapsen mieli pääsee rauhoittu-
maan ja rentoutumaan koulupäivän jälkeen. 
 

TAVOITTEET: 
 

1. Kierrätysmateriaalin hyödyntäminen. 

2. Välipalan tekeminen toiminnalliseksi lasten kanssa yhdessä.  

3. Ideointia kehitetään teemakuukausittain. 

4. Asiakkaan tyytyväisyyden kehittäminen / pysyminen. 

KEINOT: 
 
1. Kierrätysmateriaalien hankkiminen toteutetaan yhdessä vanhempien avustuksella. 

Materiaalin uudelleen käyttäminen tapahtuu askartelussa ja suunnitteilla olevassa 

käsityöpajassa.    

2. Lapset saavat itse ideoida välipalan sisältöä ja ohjaajat toteuttavat sen. Ideointi 

tapahtuu pienryhmissä. Terveellinen välipala on tärkeää huomioida lapsen kehityksen 

kannalta.  

3. Jokaiselle kuukaudelle on oma teema-aihe. Otamme huomioon teemakuukausissa 

ympäristön ja ekologisuuden.   

4. Kysymme vanhemmilta sähköpostilla ja suullisesti palautetta toiminnastamme. Mi-

tä kehittämiskohteita meillä on? Mihin ovat tyytyväisiä toiminnassamme? 
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5. VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI (VIMA) 
 
Viestintä- ja markkinointitiimi keskittyy vuonna 2017 päivittämään uudistettuja netti-
sivuja, julkaisemaan painettavia tiedotteita ja suunnittelemaan säännöllisempää leh-
timainontaa. Sosiaalisen median käytössä panostetaan määrän sijasta laatuun: keski-
tytään useampien somekanavien sijaan vain suosituimpaan välineeseen. HNV:tä seu-
rataan eniten Facebookin kautta, joten sen sisältöä monipuolistetaan ja tarjontaa li-
sätään. Facebookin kautta voidaan edelleen ilmoittaa ajankohtaisista asioista ja tule-
vista muutoksista, mutta lisäksi julkaistaan muutakin kiinnostavaa ja viihdyttävää si-
sältöä teemaan liittyen. Vuoden aikana suunnitellaan myös tulevan juhlavuoden oh-
jelmaa. Tätä varten perustetaan erillinen ”juhlatoimikunta”. Juhlavuoden lähestymi-
nen otetaan huomioon hyvissä ajoin. Mainonnassa painotetaan yhä enemmän sosi-
aalista mediaa (esimerkiksi Facebookin mainonta ollut toimivaa). Otetaan silti hyöty 
irti paperisista mainoksista ja seuran yleisesitteestä, jota tapahtumissa voidaan jakaa. 
Lapsille suunnitellaan oma, yhtenäisellä teemalla varustettu lapsenmielinen mainos-
lehtinen. VIMA alkaa myös pyörittää blogia, jossa päästään muun muassa tutustu-
maan tunteihin ja seuratoimintaan uuden kävijän silmin. Blogin sisältöä ja kirjoittajaa 
voidaan vaihdella aina tarpeen mukaan. Googlen hakukoneoptimointia viilataan ja 
täsmennetään vuoden kuluessa entistä tehokkaammaksi ja houkuttelevammaksi. 
Tämä ohjaa käyttäjiä seuramme sivustolle.  

 
TAVOITTEET:  
 
1. Pidämme jäsenemme ajan tasalla seuran asioista ja muutoksista.  

2. Houkuttelemme uusia jäseniä hakeutumaan mukaan toimintaamme.   

3. Lisäämme näkyvyyttä hakukoneissa, nettisivulla ja sosiaalisessa mediassa.  

 

KEINOT:  
 
1. Tiedotetaan aktiivisesti seuran toimintaa nettisivujen, tiedotteiden ja mainosten 

kautta. Päivitetään entistä ahkerammin myös sosiaalista mediaa ajankohtaisella, hy-

vinvointiin ja liikuntaan liittyvällä teemalla. Suunnitellaan juhlavuodelle erityistä oh-

jelmaa ja sisältöä. 
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2. Mainostetaan yhä seuran toimintaa (budjetin sallimissa rajoissa) niin sähköisessä 

kuin printtimediassakin. Panostetaan mainonnassa perinteisiin kohteisiin, kuten Aa-

mulehden teemaliitteet ja kehitetään sen oheen tuoreita vaihtoehtoja, kuten Face-

bookin mainokset. 

3. Julkaistaan uusi seuran toimintaa monipuolisesti kuvaava blogi nettisivuillemme, 

josta välittyy henkilökohtaisempi ote. Kehitetään edelleen hakukoneoptimointia ja 

linkitysten esittelytekstejä. Houkutellaan aina nettikävijöitä klikkaamaan seuramme 

nettisivuille asti. 

 


