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Toimintasuunnitelma vuodelle 2018
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 tiedotuskanava 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 vapaaehtoisvoimin.

Vuoden 2018 painopisteet
Tämän vuoden painopisteet ovat viestinnän selkeyttäminen edelleen,
vapaaehtoisten määrän lisääminen ja koulutus, sekä yhdistyksen arvojen
esiintuominen viikottaisessa toiminnassa. Napapiirin omien kahviloiden kävijämäärä
on laskenut kuluvan vuoden aikana, eikä aktiivien määrää ole saatu lisättyä.
Toiminnan toteutumisen kannalta on tärkeää että yhdistyksellä 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 kohdistamalla ja selkiyttämällä viestintää ja painottamalla
vapaaehtoisten aktiivien tärkeyttä.

Viestinnän selkiyttäminen ja lisääminen
Tavoitteet
● Viestintäverkon selkiinnyttäminen.
● Markkinointiviestinnän lisääminen.
● Kohderyhmän tavoittaminen.
● Nettisivujen sisällön päivittäminen ja ajantasalla pitäminen.
● Esitteen päivittäminen ajantasalle sekä muokkaaminen vuosiesitteeksi.
Keinot:
● Erityisesti facebook-sivujen keskittäminen sekä some-aktiivisuuden
lisääminen. Some-vastaavan nimeäminen.
● Jäsenten henkilökohtaisten vahvuuksien ja mielenkiinnonkohteiden
huomiointi ja niiden huomiointi mainostuksessa.
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● Jatketaan hallituksen kokousten pöytäkirjojen tiivistelmien
julkaisemista facebookissa.
● Ajantasaisten valokuvien ottaminen ja julkaiseminen.
Vapaaehtoisten määrän lisääminen ja koulutus
Tavoitteet:
● Tehdä vapaaehtoistyöhön osallistuminen houkuttelevammaksi.
● Vapaaehtoistoiminnan tärkeyden korostaminen sekä yhdistykselle että
yksilölle itselleen.
● Hallituksen toiminnan tekeminen läpinäkyvämmäksi.

Keinot:
● Aktiiveille etuuksien tarjoaminen sekä palkitseminen.
● Hallituksen tehtävien suorittamiseen tulee jäsenelle tarjota koulutusta ja
asiantuntevaa ohjausta.
● Uudistetaan matalan kynnyksen aktiivien iltoja (=napisteluiltoja) siten että
ne houkuttelevat uusia jäseniä yhdistykseen. Iltojen ohjelmassa on yhteistä
ideointia, koulutusta ja virkistystä esimerkiksi yhteistyössä yhteisöjäsenten
kanssa.
● Järjestetään vuosittain hallituksen ja ryhmänvetäjien yhteisiä
virkistyspäiviä/-iltoja.
● Alkuvuodesta esitellään hallitustoimintaa ryhmissä ja kannustetaan kävijöitä
lähtemään mukaan hallitukseen.
● Kannustetaan aktiiveja kouluttautumaan; Napapiiri osallistuu
aktiivitoimijoille tarpeellisten kurssien kustannuksiin harkinnan mukaan.
● Ryhmänvetäjien perehdyttäminen, mm. kannustetaan ryhmien vetäjiä
aktivoimaan ryhmäläisiä osallistumaan ryhmiensä suunnitteluun ja
toteutukseen.
Yhdistyksen arvojen esiintuominen viikottaisessa toiminnassa
Tavoitteet:
● Yhdistyksen arvojen konkretisoiminen.
● Toiminnan räätälöiminen jäsentensä näköiseksi.
● Yhdistyksen profliloituminen Tampereen perhetoimijoiden kentässä.
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Keinot:
● Järjestää kahviloissa teematapaamisia.
● Perusarvojen selkeä esiintuominen Napapiirin tiloissa, viestinnässä ja
kaikessa toiminnassa.
● Yhdistyksen imagon pohtiminen ja imagon selkeä esiintuominen.
● Ajankohtaisten, yhdistyksen arvoihin sopivien ilmiöiden tuominen Napapiirin
toimintaan.

Muu toiminta
Ryhmät ja kurssit
Tavoitteet
● Kaikki vuoden alussa toimivat ryhmät jatkavat läpi vuoden. 2018 vuoden
alusta tiloissa kokoontuvat seuraavat ryhmät: vauvakahvila, isä-lapset-kahvila,
lukupiirit, doulapiiri, Napisteluillat, kantovälinelainaamon säännölliset
ohjaustapaamiset, Tampereen seudun kantajien kantokahvila, Aktiivinen
Synnytys ry:n synnytysteemaillat, Duo-kahvila, KiVa-kahvila.
● Perhekahvilan uudelleen käynnistäminen.
● Järjestetään edelleen Toimiva perhe -kursseja, yhdessä kurssin kouluttajan
kanssa.
● 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 liikuntaharrastusmahdollisuudet
raskaana oleville sekä pienille lapsille ja heidän vanhemmilleen.
Keinot
● Ryhmänvetäjille tarjotaan mahdollisuutta verkostoitumiseen
Napistelu-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 ryhmiä ajankohtaisten ilmiöiden
ympärille.
Talous
Tavoitteet:
● Tulot kattavat menot.
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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.
● Yksityishenkilöiden tilojen vuokraus vain yhdistyksen jäseniksi liittyneille.
Lainaamot
Tavoitteet:
● Kantoväline-, rintapumppu- ja TENS-lainaamojen toiminta jatkuu
entisellään.
● Viestinnän tehostaminen lainaamon mahdollisille lainaajille.
Keinot:
● Lainaamojen vastuuhenkilöt kutsutaan mukaan aktiivien tapahtumiin ja
pidetään mukana tiedotuksessa.
● Selvitetään mahdollisuutta järjestää kantoliinatukihenkilökoulutus
Kantoliinayhdistyksen kanssa. Kantoliinalainaamon pyörittäjille kurssi on
maksuton ja tarjotaan myös aktiiveille mahdollisuutta osallistua.
● Päivitetään kantovälinevalikoimaa tarpeen mukaan.
● Pidetään rintapumput ja imetysapulaite sekä TENS-laitteet
toimintakuntoisina ja päivitetään tarpeen mukaan.

Verkostot
Tavoitteet:
● Ylläpidetään vanhoja verkostoja ja ollaan avoimia uusille yhteistyötahoille.
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Keinot:
● Osallistutaan vertaisyhdistysten verkostotapaamisiin.
● Jatketaan osallistumista mahdollisuuksien mukaan Tampereen
Perheverkko- tapaamisiin
● Kutsutaan Avoimiin oviin opiskelijoita ja sosiaali-, terveys- ja koulutusalan
oppilaitosten ja neuvoloiden työntekijöitä.
Tila
Tavoitteet:
● Pitää tila viihtyisänä, toimivana ja lapsiturvallisena niin lapsille kuin aikuisille.

Keinot:
● Kalusteiden kunnon ylläpitäminen, vessan ja eteisen siistiminen,
säilytystilan järkeistäminen, astioiden karsiminen.
● Päivitetään leluvalikoimaa tarpeen mukaan ja huolehditaan rikkinäisten
lelujen käytöstä poistamisesta.
● Pidetään siivoustalkoot vähintään kahdesti vuodessa ja tarvittaessa
remonttitalkoot.
Hallinto
Tavoitteet:
● Uusien aktiivien on helppo hahmottaa ja ottaa osaa toimintaan.
● Hyvän hallinnon jatkuminen.
Keinot:
● Uudistetaan perehdytyskansiota, jonka avulla uudet toimijat voidaan
perehdyttää yhdistyksen toimintaan.
● Hallituskauden lopussa (jo ennen joulutaukoa) uusien hallitustoimijoiden
rekrytointi kahviloissa, muissa ryhmissä ja sosiaalisessa mediassa.
● Toiminnan järjestämisessä pyritään yhteistyöhön niin hallituksen sisällä
kuin ryhmien ja hallituksen välillä.
● Vastuuta pyritään jakamaan hallituksen kesken monipuolisesti ja
tasapuolisesti käytettävissä olevien yksilöllisten resurssien mukaan.

