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Toimintasuunnitelma vuodelle 2016
Yleistä
Tampereen Napapiiri ry:n on sääntöjen mukaan tarkoitus edistää pirkanmaalaisten perheiden
yhteistoimintaa sekä edistää lapsiperheiden ja lasta odottavien hyvinvointia. Pääasiallinen
toimintamuoto on tarjota yhdistyksille ja ryhmille kokoontumistiloja ja tukea, mutta myös
vakiintuneen tiedotuskanavan nettisivujen ja FB-ryhmien, tilan ilmoitustaulujen ja yhteisen
esitteen
muodossa.
Ryhmille
tarjotaan
myös
mahdollisuuksia
keskinäiseen
verkostoitumiseen, sosiaaliseen oppimiseen ja toiminnan yhteiseen kehittämiseen. Yhdistys
toimii pelkästään vapaaehtoisten voimin.

Vuoden 2016 painopisteet
Tämän vuoden painopisteet ovat viestinnän selkeyttäminen, yhdistysaktiivien aktivointi ja
koulutus sekä napapiiriläisten yhteinen toiminta. Napapiirin kävijämäärä on kasvanut viime
vuosina, mutta aktiivien määrä ei ole kasvanut samassa suhteessa. Kävijämäärän kasvaessa
on tärkeää, että toiminnalla on riittävästi motivoituneita järjestäjiä ja ylläpitäjiä. Tehostetun
viestinnän avulla houkutellaan uusia ihmisiä Napapiirille ja nykyisiä kävijöitä aktiivisemmin
mukaan. Toiminnan järjestämiseen kannustetaan aktiivien ohjausta ja innostamista
lisäämällä, koulutuksilla sekä me-henkeen panostamalla.
Viestinnän selkiyttäminen
Tavoitteet
Visuaalisen ilmeen yhdenmukaistaminen helposti tunnistettavaksi.
Virallinen selkeä tyyli nettisivuilla ja mainoksissa.
Viestintäverkon selkiinnyttäminen.
Tieto Napapiiristä on netissä helposti saatavilla.
Paperiesitteet ovat houkuttelevan ja raikkaan näköisiä ja leviävät laajalle.
Yhteistyökumppanit ja neuvolat tuntevat Napapiirin ja ohjaavat kiinnostuneita
Napapiirille.
Keinot:
●
●
●
●
●
●

● Yhdenmukaistetaan nettisivujen ja esitteiden ilme yhteneväksi.
● Selvitetään mahdollisuutta teettää uusi visuaalinen kokonaisilme, esitteitä ja nettisivut
oppilastöinä.
● Uudistettu kausiesite julkaistaan ja postitetaan kaksi kertaa vuodessa.
● Panostetaan erityisesti kuvien ottamiseen ja hankkimiseen tiedotusta varten.
Aktiivien aktivointi ja koulutus
Tavoitteet:
● Kynnys yhdistysaktiiviksi on matala.
● Napapiirin toiminta näyttää houkuttelevalta, omaperäiseltä ja innostavalta.
● Kävijät innostuvat ottamaan vastuuta ja tulemaan aktiivisemmin mukaan toiminnan
suunnitteluun ja toteuttamiseen.
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● Napapiiri yhdistyksenä tuntuu kiinnostavalta ja omalta.
Keinot:
●
●
●
●
●
●
●
●

Jatketaan kuukausittaisia matalan kynnyksen aktiivien iltoja, joissa yhdistykseen tai
tietyn toiminnan suunnitteluun tai toteuttamiseen pääsee helposti mukaan. Iltojen
ohjelmassa on yhteistä suunnittelua, koulutusta tai virkistystä.
Järjestetään keväällä hallituksen ja ryhmänvetäjien yhteinen virkistyspäivä/-ilta ja
syksyllä yhteiset pikkujoulut.
Alkuvuodesta esitellään hallitustoimintaa ryhmissä ja kannustetaan kävijöitä
lähtemään mukaan hallitukseen.
Kannustetaan aktiiveja kouluttautumaan; Napapiiri osallistuu aktiivitoimijoille
tarpeellisten kurssien kustannuksiin harkinnan mukaan.
Järjestetään ryhmänvetäjäkoulutusta.
Kannustetaan ryhmien vetäjiä aktivoimaan ryhmäläisiä osallistumaan ryhmiensä
suunnitteluun ja toteutukseen.
Esitellään kuukausittain nettisivuilla yksi Napapiirin aktiivi.
Pohditaan perusteellisesti, tulisiko aktiiveilla olla omia aktiivijäsenen etuja.

Napapiirin yhteinen toiminta
Tavoitteet:
● Tarjota Napapiirin kävijöille yhteistä toimintaa.
● Mahdollistaa muiden kävijöiden kanssa tapaaminen elämäntilanteesta riippumatta.
● Houkutella uusia kävijöitä.
Keinot:
● Järjestetään jäsenille suunnattu naistenpäivän tapahtuma, johon on mahdollisesti
yhdistetty yhdistyksen rekisteröinnin 10-vuotisjuhlat.
● Järjestetään syksyllä avoimet ovet, joka toimii yhdistyksen markkinointitapahtumana.
● Kevät- ja syyskaudella järjestetään Napapiirin ryhmien yhteinen retki.
● Panostetaan läpi kesän jatkuvien puistotreffien suunnitteluun.

Muu toiminta
Ryhmät ja kurssit
Tavoitteet
● Kaikki vuoden alussa toimivat ryhmät jatkavat läpi vuoden. 2016 vuoden alusta
tiloissa kokoontuvat seuraavat ryhmät: Perhekahvila, vauvakahvila, isä-lapset-kahvila,
taaperokahvila, lukupiiri, doulapiiri, aktiivien illat, taaperoimetys-ryhmä, Tampereen
seudun kantajien säännölliset ohjaustapaamiset, imetystukiryhmä, Aktiivinen
Synnytys ry:n synnytysteemaillat, kestovaippatapaamiset, ompelukerho, Scifi- ja
fantasiaharrastajien
perheryhmä,
Pirkanmaan
Monikkoperheet
ry:n
monikkovalmennukset.
● Napapiiri jatkaa tilojensa tarjoamista yrittäjien kursseja varten ja siten mahdollistaa
kävijöilleen monipuolisia kouluttautumis- ja harrastusmahdollisuuksia. Tavoitteena
on, että valikoimissa pysyvät ainakin synnytysaiheiset kurssit ja tapahtumat sekä
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liikuntaharrastusmahdollisuudet raskaana oleville sekä pienille lapsille ja heidän
vanhemmilleen.
Keinot
● Ryhmänvetäjille tarjotaan mahdollisuutta verkostoitumiseen Aktiivien illoissa sekä
erilaisiin koulutuksiin.
● Kannustetaan ryhmien väliseen viestintään.
● Jatketaan kävijämäärien seuraamista.
● Kerätään palautetta kävijöiltä sekä kirjallisena että suullisena.
● Ryhmänvetäjiltä kerätään erillinen palaute vuoden aikana.
● Pohditaan onko tarvetta perustaa uusia vähemmistöryhmien tapaamisia.
Talous
Tavoitteet
● Tulot kattavat menot.
Keinot
● Kävijämaksun kertasummaa ei nosteta, nyt se on 2 € useimmissa ryhmissä.
● Haetaan Tampereen kaupungilta toiminta-avustusta.
● Myönnetään ryhmille avustusta hankintoihin ja tiedotukseen rahatilanteen mukaan.
Jäsenet
Tavoitteet
● Saadaan uusia jäseniä.
● Kaikki toiminta on avointa myös ei-jäsenille.
Keinot
● Jäsenmaksu on 7€, millä saa ainaisjäsenyyden.
● Jäsenille tarjotaan jäsenalennuksia maksullisesta toiminnasta.
Lainaamot
Tavoitteet
● Liinalainaamotoiminnan tukeminen siirtymävaiheessa toiminnan siirryttyä uusille
henkilöille.
● Viestinnän tehostaminen lainaamon mahdollisille lainaajille.
● Rintapumppu- ja TENS-lainaamojen toiminta jatkuu entisellään.
Keinot
● Järjestetään kantoliinatukihenkilökoulutus yhteistyössä Kantoliinayhdistyksen kanssa.
Kantoliinalainaamon pyörittäjille kurssi on maksuton.
● Koulutetaan useampia henkilöitä kantoliinaohjaajiksi, jolloin ohjaaminen liinojen
käyttöön ei jää vain yhden henkilön harteille, tarjotaan myös aktiiveille mahdollisuutta
osallistua.
● Lainaamojen vastuuhenkilöt kutsutaan mukaan aktiivien tapahtumiin ja pidetään
mukana tiedotuksessa.
● Päivitetään liinavalikoimaa uusiin liinoihin tarpeen mukaan.
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● Pidetään rintapumput ja imetysapulaite sekä TENS-laitteet toimintakuntoisina.
Verkostot
Tavoitteet:
● Ylläpidetään vanhoja verkostoja ja ollaan avoimia uusille yhteistyötahoille
Keinot
● Edistetään mahdollisen valtakunnallisen vertaisyhdistysten verkostotapaamisen
toteutumista tarjoamalla tiloja yhteiseen käyttöön.
● Jatketaan osallistumista mahdollisuuksien mukaan Tampereen Perheverkkotapaamisiin
● Kutsutaan Avoimiin oviin opiskelijoita ja sosiaali-, terveys- ja koulutusalan
oppilaitosten ja neuvoloiden työntekijöitä.
● Jatketaan yhteistyötä Kantoliinayhdistyksen paikallisjaoston kanssa.
Tila
Tavoitteet:
● Pitää tila viihtyisänä, toimivana ja lapsiturvallisena niin lapsille kuin aikuisille.
Keinot:
● Kalusteiden, muun muassa tuolien päivitys, vessan ja eteisen siistiminen, syöttötuolien
turvallinen kiinnitys pöytiin, lisätään muistitaulutilaa,
● Uusitaan ja lisätään leluvalikoimaa.
● Pidetään keväällä siivoustalkoot.
Hallinto
Tavoitteet:
● Uusien aktiivien on helppo hahmottaa ja ottaa osaa toimintaan.
● Hyvän hallinnon jatkuminen.
Keinot:
● Pidetään käytössä perehdytyskansio, jonka avulla uudet toimijat voidaan perehdyttää
yhdistyksen toimintaan.
● Uusien hallitustoimijoiden rekrytoimiseksi
o Järjestetään uusille yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneille Uusien ilta.
o Käydään esittäytymässä ryhmissä ja avataan hallituksen toimintaa.
● Toiminnan järjestämisessä pyritään yhteistyöhön niin hallituksen sisällä kuin ryhmien
ja hallituksen välillä.
● Vastuuta pyritään jakamaan monipuolisesti hyväksi todetulla tavalla hallituksen
kesken.

