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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021 

 

Hämeen Naisvoimistelijat ry on harrasteliikuntaseura, joka tarjoaa monipuolista ja 

innostavaa ryhmäliikuntaa aikuisille ja alle kouluikäisille lapsille. Järjestämme myös 

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

Aikuisille jumppatarjontaa on kevät- ja syyskaudella useana viikonpäivänä. Tarjonnasta 

voi valita itselleen sopivat jumpat taito- ja kuntotason sekä mieltymyksen mukaan. 

Seura tarjoaa aikuisille myös Hydrobiciä. Vuodenvaihteessa järjestetään joulujumppia 

sekä kesällä puistojumppia Järvensivulla ja Kalevan uintikeskuksen viereisellä 

nurmella. 

Ikiliikkeestä eli vuoden 2015 ikääntyvien liikunnan kehittämishankkeesta alkanutta 

Kekkeet-jumppaa jatketaan yhteistyössä Tampereen Jumppatiimi ry:n (TAJU) kanssa. 

Alle kouluikäisille lapsille sekä heidän vanhemmilleen järjestetään temppukouluja ja 

perheliikuntaa Messukylän koululla kahdesti viikossa tiistaisin ja torstaisin. 

Vuonna 2021 seurassa uudistetaan jäsen- ja kausimaksujen periminen. Tähän asti 

jäsenmaksun maksaminen on oikeuttanut osallistumaan jumpille, jatkossa peritään 

erillinen jäsenmaksu kerran kalenterivuodessa ja sen lisäksi maksetaan kausimaksu 

kevät- ja syyskaudelle osallistumisesta. Jäsenmaksua ei voi maksaa liikuntaedulla. 

Koronatilanne tulee vaikuttamaan seuran toimintaan ainakin kevätkaudella 2021. Sekä 

liikuntatoiminnassa että koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa tullaan jatkamaan 

koronaohjeiden noudattamista. Tiivistä yhteistyötä seuran sisäisten toimintaryhmien 

välillä jatketaan. Edelleen panostetaan myös hyvään yhteistoimintaan seuran 

ulkopuolisten sidosryhmien kanssa. 

Seuramme työllistää toiminnanohjaaja Sari Halmeen päätoimisena työntekijänä. 
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Toiminnan avainalueet vuonna 2021 

 

1. Aikuisten liikunta  

2. Lasten liikunta  

3. Jäsenmaksurinki 

4. Aamu- ja iltapäivätoiminta 

5. Viestintä ja markkinointi  

 

Visio ja tavoitteet vuosina 2017–2021 

 

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 seuran toiminnanohjaamista ja tuemme sekä kehitämme seuran 

aktiivien toimintaa ja hallintoa. 

Kehitämme seuran sosiaalisen median strategiaa. 
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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 liikuntaa järjestämme yhdessä TAJU ry:n kanssa. Vapaaehtoisista koostuva 

jäsenmaksurinki toimii aktiivisesti ohjaajien työparina. 

 

TAVOITTEET: 

1.  Järjestämme edullisia, laadukkaita ja innostavia ryhmäliikuntatunteja, 

kursseja ja tapahtumia Tampereen keskustan alueella sekä miehille että 

naisille. Ikääntyviä liikutamme mm. Ikiliike/Kekkeet-ryhmissä 

2. Lisäämme jäsenten yhteisöllisyyttä ja osallistumista sekä madallamme 

uusien jäsenten mukaan tuloa seuran toimintaan 

3.  Panostamme ohjaajien tyytyväisyyteen ja sitoutumiseen seuraan.  

4. Keräämme palautetta jäseniltä ja ohjaajilta ja kehitämme toimintaa tämän 

mukaisesti. 

5.  Kehitämme tuntien markkinointia sosiaalisessa mediassa aktivoimalla 

ohjaajia, jäseniä ja aktiiveja. 

KEINOT: 

JÄSENET: 

Jumppapassi syyskaudella 2021, jonka täyttämiseen osallistuneiden ja 

palauttaneiden kesken arvotaan kausikortti kevätkaudelle 2022 (ja 

mahdollisesti tuotepalkintoja).  

 Mikäli koronatilanne sallii, pidetään Jumppamaraton syyskauden alussa 

2021, mahdollisesti yhteistyössä Tajun kanssa. Tapahtumassa erillinen 

maksu. 
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Jäseniltä kerätään palaute kevätkaudella 2021 palautelomakkeilla sekä 

netissä vastattavalla kyselyllä mm. toiveista tulevalle kaudelle. Positiivisia 

palautteita voidaan hyödyntää jatkossa mainonnassa. 

 

UUDET JÄSENET: 

Mainostetaan jumppia Facebookissa erillisinä tapahtumina sekä jaetaan 

tietoa jumpista sopivissa FB-ryhmissä, esimerkiksi Tre liikunnalliset tunnit 

ja kurssit - sekä Tre tanssilliset kurssit -ryhmissä. 

Facebook-kampanja, esimerkiksi Avointen ovien viikosta, jossa 

mainosta/tapahtumaa tykänneiden ja jakaneiden kesken arvotaan 

kausikortti.  

Toteutetaan Ystävänpäivä-teemaviikko, jossa jäsenet voivat tuoda ystävän 

mukaan jumpalle ilmaiseksi. 

 

TUNTITARJONTA: 

Koronatilanne on tiukentanut taloudellista tilannetta, ja kevätkaudella 

2021 jätetään 1–2 viikkotuntia tauolle. Tuntitarjonta säilytetään 

monipuolisena ja syyskaudella pyritään uudistamaan tarjontaa vähintään 

yhdellä uutuustunnilla tai vaihtuvalla viikkotunnilla. 

HNV ry järjestää erillisiä kursseja, mikäli ohjaajilla on kiinnostusta johonkin 

erityiseen aihealueeseen. 

Varaudutaan mahdolliseen koronatilanteesta aiheutuvaan jumppakauden 

keskeytymiseen kuvaamalla videotallenteita jumpista ja lähettämällä niitä 

jäsenille. Valmistaudutaan myös striimaamaan jumppia livelähetyksinä 

HNV ry:n Facebook-sivujen kautta. 
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OHJAAJAT:  

Ohjaajille mahdollistetaan pääsy Svoli Conventioniin tai johonkin muuhun 

Voimisteluliiton koulutukseen. 

Ohjaajille tarjotaan mahdollisuutta laskuttaa yksittäisiä tapahtumia tai 

tunteja HNV:n kautta. 

Ohjaajia houkutellaan kuvaamaan tunneilla videoita ja valokuvia. Kuvat ja 

videot antavat uusille osallistujille tietoa tuntisisällöistä sekä madaltavat 

uusien osallistujien osallistumiskynnystä. Myös ohjaajia, jäseniä ja aktiiveja 

voidaan haastatella tiedotuksen ja osallistumiskynnyksen madaltamisen 

vuoksi. 

Ohjaajilta kerätään palautetta HNV ry:n toiminnasta ja ohjaajien toiveista. 
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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 ohjaajien 
johdolla itsenäisesti ilman vanhempaa. Lapsensa kehitystä pääsee seuraamaan kaksi 
kertaa kaudessa järjestettävillä yhteistunneilla, jonne vanhemmat ovat tervetulleita. 
Jumppia pidetään Messukylän koululla tiistaisin ja torstaisin. Lasten liikunnan ohjaajia 
on seurassamme kolme. 

 

TAVOITTEET: 

1.  Tuntien sisältöjen monipuolisuus ja asiakaslähtöisyys 

2.  Markkinoinnin ja tiedotuksen kehittäminen 

3.  Näkyvyyden hankkiminen seuran lali-toiminnalle  

 

KEINOT: 

1.  Palautekyselyt kausien päätteeksi. Suullisesti esitettyjen ideoiden 
huomioiminen tuntisuunnittelussa. 

2.  Tuntien ja seuran tapahtumien mainostaminen sekä sisällön tuottaminen 
somekanaviin: verkkosivut, Facebook ja Instagram. Nettisivujen 
ajantasaisuudesta huolehtiminen. Mainoskuvien päivittäminen.  

3.  Aktiivinen osallistuminen erilaisiin Tampereella järjestettäviin lasten ja 
nuorten urheilutapahtumiin. Lisäksi somemarkkinointia ennen kauden 
alkua ja paperiset flyerit etukäteen suunniteltuihin kohteisiin. 
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3.  JÄSENMAKSURINKI (JÄRI) 

Jäsenmaksurinki (Järi) on aktiivisten vapaaehtoisten työryhmä, joka ottaa kevät- ja 

syyskauden alkaessa aikuisten salijumpilla vastaan liikuntaseteleillä ym. keinoin 

maksettuja jäsenmaksuja, tarkastaa verkkopankkimaksujen kuitteja, kerää 

kertamaksuja sekä jakaa kausitarroja jäsenkortteihin. Jäsenrinkiläisen tavoittaa 

jokaiselta jumpalta, ja hänet tunnistaa seuran logopaidasta.  

 

TAVOITTEET: 

1. Jäsenrinkiläisillä on ajantasainen tieto tuntitarjonnasta, maksukäytännöistä 

ja muista tärkeistä asioista. 

2. Jumppaajien on vaivatonta lähestyä jäsenrinkiläisiä ja kertoa ajatuksiaan. 

Jäsenrinkiläiset toimivat linkkinä seuran jäsenistön ja hallinnon välillä ja 

välittävät palautteen eteenpäin.  

3. Ohjaaja ja jäsenrinkiläinen toimivat jumpilla tiiminä. 

4. Jäsenrinkiläiset opastavat tarvittaessa jumppaajia korona-ajan  

 turvatoimenpiteissä ja käytännöissä. 

5.  Vahvistetaan jäsenrinkiläisten yhteishenkeä. 

 

KEINOT: 

1. Kauden alussa jäsenrinkiläisille lähetetään rinkiläiskirje ja heille toimitetaan 

painettuja tiedotteita jumpilla jaettavaksi. Jäsenrinkivastaava tiedottaa 

rinkiläisille sähköpostitse ajankohtaisista asioista, kuten kesä- ja 

joulujumpista sekä korona-ajan käytännöistä. 

2.  Jumppaajien ajatuksia kuunnellaan herkin korvin ja heiltä saatu palaute 

 välitetään toimistolle tai johtokunnan jäsenelle.   
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3.  Ohjaajille tiedotetaan, kuka on heidän jumpillaan jäsenrinkiläisenä. 

 Alkukaudesta tunnin alussa ohjaaja kertoo jumppaajille, kuka huolehtii 

 maksuasioista. Ohjaaja ottaa mahdolliset kertamaksut vastaan, mikäli 

 jäsenrinkiläinen on estynyt tulemasta paikalle, ja toimittaa maksut 

 myöhemmin rinkiläiselle.  

4. Jos korona-ajan turvatoimenpiteet ja rajoitukset ovat tarpeen, 

 jäsenrinkiläiset ohjeistavat jumppaajia käyttämään käsidesiä ennen ja 

 jälkeen jumppien, jakavat jumpille poletteja estääkseen turvallista 

 osallistujamäärää ylittymästä ja neuvovat pitämään turvavälit muihin 

 jumppaajiin. 

5.  Kerran vuodessa järjestetään jäsenringin kahvitteluhetki, jossa  

 keskustellaan jumppiin liittyvistä asioista ja tutustutaan paremmin 

 muihin rinkiläisiin, mikä vahvistaa yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. 
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4.  AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA 

Hämeen Naisvoimistelijat järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa Irjalan makasiinilla. 

Kevätkaudella 2021 toiminnassa on mukana 35 lasta. Tammikuussa aukeaa haku 

lukuvuodelle 2021–2022, joka on jo yhdestoista lukuvuosi, jolloin HNV ry järjestää 

aamu- ja iltapäivätoimintaa Irjalan makasiinilla. 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. Toiminnan lapsilähtöisyys 

2. Yhteistyön kehittäminen koulun kanssa  

3.  Kaverisuhteiden kehittäminen 

4.  Tunnetaitojen kehittäminen 

 

KEINOT: 

1.  Kuunnellaan ja toteutetaan lasten ideoita, esim. kysytään, mitä välipalaa 

lapset haluavat.  

2.  Pyrimme kehittämään yhteistyötä koulun kanssa, koska se on meille 

tärkein yhteistyötaho. Pidetään palaveri koulun rehtorin kanssa yhteisistä 

pelisäännöistä.  

3.  Autamme lapsia löytämään ratkaisuja ongelmatilanteisiin sekä opetamme 

kuuntelemaan ja kunnioittamaan muita lapsia.  

4.  Keskustelemme lasten kanssa tunnetiloista sekä teemme siihen liittyviä 

tehtäviä.  
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5. VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI (VIMA) 
  
Viestinnän ja markkinoinnin päätehtävä on seuran ajankohtaisista asioista ja 
mahdollisista muutoksista tiedottaminen HNV ry:n nettisivuston ja Facebook-sivun 
kautta. Vuonna 2021 markkinointia ja sisältöjä sosiaalisessa mediassa lisätään sekä 
käytetään enemmän kuvamateriaaleja. HNV ry:n sometileillä pyritään julkaisemaan 
olennaisen informaation lisäksi muutakin liikunta-aiheista sisältöä. Lisäksi vuonna 
2021 suunnitellaan uusi sosiaalisen median strategia eli kartoitetaan parhaat 
somekanavat ja sisällöt. Uusia mainostamisen tapoja mietitään. Nettisivuille tehdään 
tarvittaessa uudistuksia ja selkeytyksiä sisällön päivittämisen ohella, lisäksi tiedon 
ajantasaisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Tarvittaessa suunnitellaan ja 
painatetaan kohdennettuja mainoslehtisiä kulloisenkin tarpeen mukaan. Kauden 
aikana voidaan jakaa ilmaislippuja tai toteuttaa ilmaisia tutustumiskampanjoita 
tunneille, jotta jumpille tutustuminen olisi houkuttelevampaa myös keskellä kautta. 
Jumppien aikataulut julkaistaan edelleen myös paperisena versiona, jota jaetaan 
jumpilla aina kauden vaihtuessa.  
 
TAVOITTEET: 
 
1.  Pidämme jäsenemme ajan tasalla seuran asioista ja muutoksista. 

2.  Houkuttelemme uusia jäseniä hakeutumaan mukaan toimintaamme.  

3.  Lisäämme näkyvyyttä ja kehitämme toimintaamme nettisivustoilla ja 
somessa sekä mahdollisesti myös muissa kanavissa. 

  
KEINOT: 
 
1.  Tiedotamme seuran toiminnasta nettisivuston ja Facebook-sivun kautta 

sekä kartoitamme muita hyviä tiedotuskanavia, joita otamme tarvittaessa 
käyttöön. Käytämme Facebook-mainontaa ja päivitämme sosiaalista 
mediaa entistä aktiivisemmin. 

2.  Mainostamme jumppatarjontaamme monipuolisesti sosiaalisessa 
mediassa. Julkaisemme painetun aikataululehtisen aina ennen uuden 
jumppakauden alkua sekä jaamme sitä lähialueille. 

3.  Suunnittelemme uusia vaihtoehtoisia mainonnan tapoja. Käytetään 
hyödyksi ilmaiset ilmoitusalustat, tulostettavat mainoslipukkeet ja muut 
mahdolliset kanavat mainostamiseen. 


