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Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 

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           
vakiintunut 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 vapaaehtoisten voimin. 

Vuoden 2017 painopisteet 

Tämän vuoden painopisteet ovat tilakäytäntöjen selkiyttäminen, vapaaehtoisten aktivointi ja         
koulutus sekä viestintä. Painopisteet ovat nousseet edellisen vuoden kokemusten pohjalta.          
Napapiirin tilan runsas vuokraaminen on työllistänyt aktiiveja paljon ja “vuokrausruuhka” on           
vaatinut käytäntöjen uudelleen pohtimista. Lisäksi ryhmien kävijämäärät ovat kasvaneet         
jatkuvasti. Toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi ryhmänvetäjiä ja aktiiveja tarvitaan nykyistä         
enemmän ja tämä on nostettu yhdeksi vuoden painopisteistä. Tehostetun viestinnän avulla           
houkutellaan uusia ihmisiä Napapiirille, mutta ennen kaikkea kävijöitä aktiivisemmin mukaan          
järjestämään Napapiirin toimintaa. Toiminnan järjestämiseen kannustetaan lisäämällä       
aktiivien ohjausta, järjestämällä mielenkiintoisia koulutuksia sekä me-henkeen panostamalla.        
Jo usean vuoden ajan yhtenä painopistealueena on ollut viestintä. Tänä vuonna viestinnän            
tavoitteena on nimenomaan tehostaa aktiivien hankintaa ja tiedonkulkua sekä saada vihdoin           
yhdistykselle uudet nettisivut. 

 

Tilakäytäntöjen selkiyttäminen 

Tavoitteet: 

● Uudelleenjäsentää ja selkiyttää tilavaraukseen liittyviä käytäntöjä. 
● Keventää vapaaehtoisten työmäärää. 
● Ennaltaehkäistä runsaista tilavarauksista syntyviä haasteita. 

Keinot: 

● Kokeillaan varausjärjestelmää, jossa tilaa voivat varata yksityiskäyttöön vain        
yhdistyksen jäsenet ja jäsenyhdistykset. Kokeilun toimivuutta arvioidaan joulukuussa        
2017. 

● Varauksia tehdään jatkossa väljemmin, jotta tilan vuokraajilla on enemmän         
valinnanvapautta ja väljyyttä esimerkiksi huolehtia loppusiivouksesta. 

● Kulunvalvonta 
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Vapaaehtoisten aktivointi ja koulutus 

Tavoitteet: 

● Kävijät innostuvat ottamaan vastuuta ja tulemaan aktiivisemmin mukaan toiminnan         
suunnitteluun ja toteuttamiseen.  

● Kynnys yhdistysaktiiviksi on matala.  
● Napapiirin toiminta näyttää houkuttelevalta, omaperäiseltä ja innostavalta.  
● Napapiiri yhdistyksenä tuntuu kiinnostavalta ja omalta.  
● Varmistetaan tiedonkulku koulutuksista ja vastaavista aktiivien tilaisuuksista. 

Keinot:  

● Kannustetaan kävijöitä lähtemään mukaan vapaaehtoistoimintaan muun muassa       
esittelemällä hallitustoimintaa ryhmissä.  

● Järjestetään matalan kynnyksen tilaisuuksia, joissa yhdistyksen toiminnan       
suunnitteluun tai toteuttamiseen pääsee helposti mukaan. Tilaisuuksien ohjelmassa on         
yhteistä suunnittelua, koulutusta tai virkistystä. Järjestetään esimerkiksi keväällä        
hallituksen ja ryhmänvetäjien yhteinen virkistyspäivä/-ilta ja syksyllä hallituksen        
pikkujoulut.  

● Järjestetään ryhmänvetäjäkoulutusta ja panostetaan tiedon siirtymiseen uusien ja        
vanhojen aktiivien välillä esimerkiksi Napis-illoissa. 

● Kannustetaan aktiiveja kouluttautumaan: Napapiiri osallistuu tarpeelliksi katsomiensa       
kurssien kustannuksiin harkinnan mukaan.  

● Kannustetaan ryhmien vetäjiä aktivoimaan ryhmäläisiä osallistumaan toiminnan       
suunnitteluun ja toteutukseen.  

● Jatketaan aktiivien omien aktiivijäsenetujen kehittelyä. 

Viestintä 

Tavoitteet:  

● Nettisivujen uudistaminen, sekä visuaalisen ilmeen vakiinnuttaminen. 
● Viestintäverkon selkiinnyttäminen. 
● Tieto Napapiiristä on netissä helposti saatavilla.  
● Paperiesitteet ovat houkuttelevan ja raikkaan näköisiä ja niitä levitetään laajalle.  
● Yhteistyökumppanit ja neuvolat tuntevat Napapiirin ja ohjaavat kiinnostuneita        

mukaan toimintaan.  

Keinot:  

● Yhdenmukaistetaan nettisivujen ja esitteiden ilme yhteneväksi. 
● Selvitetään mahdollisuutta teettää uusi visuaalinen kokonaisilme, esitteitä ja nettisivut         

oppilastöinä tai hankkia ammattilainen tekemään sivut kohtuuhintaan.  
● Uudistettu kausiesite julkaistaan ja postitetaan kaksi kertaa vuodessa. 
● Uutena aletaan julkaista hallituksen kokouksen pöytäkirjojen tiivistelmiä       

Facebookissa. 
● Otetaan valokuvia tiedotusta varten.  
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Muu toiminta 

Ryhmät ja kurssit 

Tavoitteet: 

● Kaikki vuoden alussa toimivat ryhmät jatkavat läpi vuoden. 2017 vuoden alussa           
tiloissa kokoontuvat seuraavat ryhmät: Perhekahvila, vauvakahvila, isä-lapset-kahvila,       
taaperokahvila, lukupiiri, doulapiiri, kantotreffit, imetystukiryhmä,     
taaperoimetys-ryhmä, Aktiivinen Synnytys ry:n synnytysteemaillat,     
kestovaippatapaamiset, Pirkanmaan Monikkoperheet ry:n monikkovalmennukset,     
Kiintymysvanhemmuus ry:n KiVa-kahvilat sekä International Parents -ryhmä. 

● Järjestetään Toimiva Perhe -kurssi yhdessä kurssin vetäjän 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 sekä erilaisiin      
koulutuksiin. 

● Kannustetaan ryhmien väliseen viestintään. 
● Jatketaan kävijämäärien seuraamista. 
● Kerätään palautetta kävijöiltä sekä kirjallisena että suullisena. 
● Ryhmänvetäjiltä kerätään palautetta vuoden aikana.  

 

Talous 

Tavoitteet: 

● Tulot kattavat menot. 

Keinot: 

● Kävijämaksu pidetään ennallaan eli 2 € useimmissa ryhmissä. 
● Haetaan Tampereen kaupungilta toiminta-avustusta. 
● Myönnetään ryhmille avustusta hankintoihin rahatilanteen mukaan. 

 

Jäsenet 

Tavoitteet: 

● Saadaan uusia jäseniä. 
● Kaikki toiminta on avointa myös ei-jäsenille. 

Keinot: 

● Jäsenmaksu on 7€, millä saa ainaisjäsenyyden. 
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● Jäsenille tarjotaan jäsenalennuksia maksullisesta toiminnasta. 
● Tarjotaan tiloja yksityistilaisuuksiin ensisijaisesti jäsenille ensi      

syksystä alkaen. 

 

Lainaamot 

Tavoitteet:  

● Tuetaan liinalainaamon toimintaa toiminnan siirtyessä uusille henkilöille. 
● Viestinnän ylläpitäminen lainaamon uusille lainaajille. 
● Rintapumppu- ja TENS-lainaamojen toiminta jatkuu entisellään. 

Keinot: 

● Lainaamojen vastuuhenkilöt kutsutaan mukaan aktiivien tilaisuuksiin ja pidetään        
mukana tiedotuksessa. 

● Päivitetään liinavalikoimaa tarpeen mukaan. 
● Pidetään rintapumput ja imetysapulaite sekä TENS-laitteet toimintakuntoisina. 

 

Verkostot 

Tavoitteet:  

● Ylläpidetään vanhoja verkostoja ja ollaan avoimia uusille yhteistyötahoille 
● Pysytään tilanteen tasalla Kumppanuus 2020 jäsenedustamon suunnitelmista. 

Keinot: 

● Edistetään mahdollisen valtakunnallisen vertaisyhdistysten verkostotapaamisen     
toteutumista tarjoamalla tiloja yhteiseen käyttöön. 

● Jatketaan osallistumista mahdollisuuksien mukaan Tampereen     
Perheverkko-tapaamisiin 

● 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 päivitys, vessan siistiminen ja säilytystilan lisääminen, lisätään        
muistitaulutilaa 

● Pidetään kesällä siivoustalkoot sekä tarpeen tullen pitkin vuotta. 
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Hallinto  

Tavoitteet:  

● Uusien aktiivien on helppo hahmottaa ja ottaa osaa toimintaan.  
● Hyvän hallinnon jatkuminen. 

Keinot:  

● Ylläpidetään perehdytyskansiota, jonka avulla uudet toimijat voidaan perehdyttää        
yhdistyksen toimintaan.  

● Uusien hallitustoimijoiden rekrytoimiseksi  
● Järjestetään uusille yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneille Uusien ilta. 
● Käydään esittäytymässä ryhmissä ja avataan hallituksen toimintaa. 
● Väistyvän hallituksen jäsenet siirtävät tietoaan uudelle hallitukselle kykyjensä mukaan 
● Toiminnan järjestämisessä pyritään yhteistyöhön niin hallituksen sisällä kuin ryhmien         

ja hallituksen välillä. 
● Vastuuta pyritään jakamaan monipuolisesti hyväksi todetulla tavalla hallituksen        

kesken. 


