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HARRASTELIIKUNTAA

KAIKILLE

RENNON

TAJU on lähellä

HYVÄLLÄ FIILIKSELLÄ!
TAJU on Tähtiseura
Tampereen Jumppatiimi TAJU ry on 2000 jäsenen
harrasteliikuntaseura.
TAJUlla
on
Olympiakomitean
ja
Voimisteluliiton myöntämä Tähtiseura-tunnus aikuisliikunnasta
sekä lasten ja nuorten liikunnasta. Seuramme tarjoaa tunteja
perheliikunnasta aina ikääntyvien liikuntaan usealla alueella
Tampereella. Järjestämämme toiminta on monipuolista, ja suurella
osalla jäsenistöämme on mahdollisuus harrastaa lähellä kotiaan.
Järjestämme toimintaa lapsille, perheille, nuorille, aikuisille ja
ikääntyville.
Tarjoamme
yli
110
erilaista
viikoittaista
toimintaryhmää lukukausittain. TAJU on kaikille avoin, ja uusia
jumppareita voi tulla toimintaan mukaan milloin vain.
TAJU on kasvanut viime vuosien aikana jäsenmäärältään
huomattavasti ja toiminta on lisääntynyt. TAJUn oman toiminnan
lisäksi TAJU jatkaa liikunnan palveluntuottajana useille
Tampereen kaupungin eri toimialoille ja siten ylläpitää hyvää
yhteistyötä kaupungin kanssa. Vuoden 2021 tavoitteena on jatkaa
toiminnan
laadun
kehittämistä
sekä
kehittää
sisäisiä
toimintamalleja, joiden avulla ylläpidetään nykyisen toiminnan
taso. Lisäksi vuoden 2021 toiminnassa huomioidaan mahdollinen
koronaviruspandemiasta johtuva taloudellinen epävarmuus ja
kehitetään nykyisten jumppien ja ryhmien rinnalle uudenlaisia
tapoja, joilla jumppari voi osallistua mukaan TAJUn toimintaan
omasta kodista käsin.
TAJUn toiminta-ajatus “Harrasteliikuntaa kaikille rennon hyvällä
fiiliksellä!” ohjaa koko vuoden 2021 toimintaa. TAJUssa on hyvä
fiilis niin jumpparilla, vapaaehtoisella kuin ohjaajallakin. Hyvää
fiilistä rakennetaan toimivalla tiedottamisella, yhteisesti sovittujen
käytänteiden noudattamisella, kaikkien arvostamisella ja
positiivisella
suhtautumisella.
Erityisesti
ohjaajat
ovat
avainasemassa jumppareiden hyvän fiiliksen luojina.

ORGANISAATIO
TAJUn toimintaa ohjaa johtokunta tukenaan toiminnanjohtaja,
liikunnanohjaaja sekä tiimit. Tiimejä on vuonna 2021 kolme: lasten
liikunnan tiimi Lali, aikuisliikunnan tiimi Aili ja Hallintotiimi.
Hallintotiimi huolehtii seuran taloudesta sekä muun muassa
henkilöstö-, työsuojelu-, laatu- ja strategia-asioista. Jokaisessa
tiimissä on johtokunnan jäseniä, joiden joukosta valitaan tiimin
puheenjohtaja. Aili- ja Lali-tiimeihin kuuluu lisäksi muita toimijoita.

Tunneille on helppo
tulla milloin vain

Monipuolinen
tarjonta kaiken
ikäisille

TAJUssa on hyvä
fiilis

Toiminnan
vakiinnuttaminen

Jäseniä 2000

Yli 110 viikoittaista
toimintaryhmää

Toimintaa ympäri
Tamperetta
ORGANISAATIO
Johtokunta
Lali-tiimi
lasten, perheiden ja
nuorten liikunta

Aili-tiimi
aikuisten liikunta
Hallintotiimi
talous, henkilöstö,
työsuojelu, seurahallinto
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VISIO: Liikunnan iloa tasapuolisesti kaikille –
Tampereen seudun tunnetuin liikuntaseura TAJU
Hintataso
mahdollistaa
jokaisen
osallistumisen

TAJU ennakoi
toimintaympäristön
muutoksia

TAJU on aktiivinen
toimija Tampereella

Tampereen Jumppatiimi TAJU ry (TAJU) tarjoaa iästä ja kunnosta
riippumatta hyvää oloa ja liikunnan iloa kaiken tasoisille liikkujille lapsille, nuorille, aikuisille ja senioreille. TAJUn tunneille on helppo
tulla. Tarjontamme koostuu pääasiassa monipuolisista
ryhmäliikuntatunneista, ja hintataso mahdollistaa jokaisen
osallistumisen. TAJU uudistuu ja ennakoi toimintaympäristön
muutoksia.
TAJU toimii aktiivisesti Tampereella ja on näkyvä ja tunnettu
liikuntaseura koko kaupungissa sekä ympäristökunnissa.
Tavoitteenamme vuoteen 2021 mennessä on, että jokainen
tamperelainen tuntee liikuntaseura TAJUn.

Visioon pääsemiseksi on valittu kolme kehityspolkua:
Strategian
kehityspolut
ohjaavat kohti
visiota:



Laadun kehittäminen



Toiminnan avartaminen

Laadun
kehittäminen



Yhteisöllisyyden vahvistaminen

Toiminnan
avartaminen

Vuosi 2021 on nykyisen kolmen vuoden strategiakauden
viimeinen vuosi. Vuoden 2021 aikana laaditaan seuran uusi
strategia ja työstetään uudet kehityspolut.

Yhteisöllisyyden
vahvistaminen

Arvot:
Ilo liikkua

Lähellä kotia
Kivaa yhdessä
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Laadun kehittäminen
Jatkamme kouluttautumisen tukemista ja koulutusten järjestämistä
sekä ohjaajille että seuratoimijoille. Seuran uusille ohjaajille
tarjotaan lyhyitä peruskoulutuksia ja kokeneille ohjaajille
täydennyskoulutusta sekä ideapäiviä, joilla vastataan ohjaajien
toiveisiin ja tarpeisiin. Vuoden 2021 aikana kannustetaan erityisesti
jo pitkään TAJUssa ohjanneita ohjaajia osallistumaan koulutuksiin.
Kaikki uudet ohjaajat tuutoroidaan. Tuutoroinnin avulla panostetaan
tuntien ja ryhmien tasalaatuisuuteen. Tuutorit käyvät katsomassa
tunteja ja antamassa palautetta sekä auttavat ohjaajaa tarvittaessa
tuntien suunnittelussa ja ohjaamisessa.
Laadun ylläpitämiseksi, toiminnan kehittämiseksi ja seuratyön
jatkuvuuden
helpottamiseksi
TAJUkäsikirjaa
eli
seuran
toimintaohjeistusta päivitetään säännöllisesti. Vuoden aikana
jatketaan seuran sisäisten prosessien ylöskirjaamista ja
päivittämistä.
Vuonna 2021 panostetaan erityisesti toiminnan tasalaatuisuuteen ja
laadun ylläpitämiseen. Lasten ryhmien viestintää seurataan
säännöllisesti. Vuoden alussa julkaistaan lasten ryhmille julkinen
TAJUpolku, jonka avulla helpotetaan jumpparin siirtymistä
seuraavaan ryhmään. TAJUpolun lisäksi Tampereen Jumppatiimin
ja Tampereen Voimistelijoiden seurayhteistyönä syntynyt
Voimistelijan polku ohjaa jumpparin siirtymistä joko TAJUn tai TV:n
seuraavaan ryhmään tai seurojen välillä ryhmästä toiseen. Lisäksi
voimistelun vastuullisuuden teemat, kuten Voimisteluliiton
vastuullisen voimistelun linjaukset, ohjaavat TAJUn vuoden 2021
toimintaa sekä kehittävät seuran laatua.
Varainhankintaa kartoitetaan ja seuran tuotemyyntiä järkevöitetään.
Vuoden aikana jatketaan yhteistyökumppanuuksien hankintaan
panostamista
ja
järjestetään
kumppaneiden
kanssa
yhteistyötapahtumia, kuten K-Citymarket Turtolan kanssa
alkusyksystä järjestettävä ParkkisZumba. TAJU ylläpitää ja jatkaa
hyvää yhteistyötä Tampereen kaupungin sekä muiden
olemassaolevien yhteistyökumppaneiden kanssa.

Toimenpiteet:
Laaditaan strategia
seuraavalle
kolmivuotiskaudelle
Julkaistaan lasten
liikuntaryhmien
TAJUpolut sekä TAJUn
ja TV:n ryhmien
Voimistelijan polku
seuran nettisivuilla
Järjestetään ohjaajille
sisäisiä koulutuksia tai
ideapäiviä vähintään
kerran kaudessa
Tuutoroidaan jokaisen
uuden ohjaajan tunti

Seurataan taloutta
erityisen aktiivisesti
koronavirustilanteesta
johtuvan
epävarmuuden vuoksi
Osallistutaan aktiivisesti
seuratoiminnan koulutuksiin, ideapäiviin ja
verkostotapaamisiin

Teemat:
Taloutta seurataan aktiivisesti johtokunnan toimesta, jotta
varmistamme
talouden
tasapainossa
pysymisen
myös
tulevaisuudessa ja pystymme huomioimaan koronaviruspandemian
mahdolliset vaikutukset seuran talouteen. Tavoitteena on
mahdollistaa
kahden
vakituisen
työntekijän
työskentely.
Ohjaajakoulutukseen panostaminen näkyy myös talousarviossa.

Koulutus
Tuutorointi
Tasalaatuisuus

Vastuullinen toiminta
Talouden tasapaino
(erityisesti
poikkeustilanteessa)
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Toimenpiteet:
Jatketaan
seurayhteistyötä
Tampereen
Voimistelijoiden kanssa
yhteisten tapahtumien ja
ryhmien muodossa
Lisätään ja
monipuolistetaan
toimintaa nykyisten ja
uusien yhteistyökumppanuuksien kanssa.
Kartoitetaan uusia
mahdollisuuksia
lähialueen yhteistyökumppanien osalta.
Viestitään sosiaalisen
median kanavissa seuran
tapahtumista ja
kiinnostavista ilmiöistä
seurassa, voimistelussa
tai liikkumisessa
Kartoitetaan
väestörakennetta
Toimitaan yhteistyössä
eri toimijoiden kanssa
Kerätään jäsenistöltä
palautetta toiminnan
kehittämiseksi

Teemat:
Toimintaympäristön ja
Tampereen alueen
väestörakenteen
huomioiminen toiminnan
suunnittelussa
Seurayhteistyön
jatkaminen Tampereen
Voimistelijoiden kanssa
Ajan hermolla pysyminen
Yhteistyökumppanuudet
Uudet mahdollisuudet
toiminnassa

Toiminnan avartaminen
Toimintaympäristön ja väestörakenteen kartoitusta jatketaan,
jotta tarjottava toiminta vastaa kunkin asuinalueen tarpeita ja
huomioi Tampereen kaupungin jatkuvan väestönkasvun.
Toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä hyödynnetään
Voimisteluliiton Spotti-työkalua.
TAJU aloitti vuonna 2020 uudenlaisen seurayhteistyön
Tampereen Voimistelijoiden kanssa. Seurayhteistyö näkyy
vuoden 2021 toiminnassa yhteisinä tapahtumina ja yhteistyössä
järjestettävinä ryhminä ja jumppina.
Yhteistyökumppanuuksia hyödynnetään varainhankinnassa ja
TAJUn tapahtumissa. Kumppanuuksien avulla vahvistetaan
TAJUn vakaata taloutta ja TAJUbrändiä sekä lisätään
tunnettavuutta. Kumppanuuksien hankkiminen ja yhteistyö
pohjautuu laadittuun Kumppanuuskäsikirjaan.
Toiminnassa kartoitetaan ja kehitetään uusia mahdollisuuksia,
jotta pysytään ajan hermolla. Voimistelumaailman ja
liikuntatrendien uusia tuulia seurataan ja niihin reagoidaan
toimintaa suunniteltaessa. Koronaviruspandemian huomioiminen
seuran toiminnassa kannustaa luomaan uusia palveluita.
Yhteistyökumppaneille tarjotaan kumppanuuspaketteja.
Vuoden 2021 tavoitteena on, että toiminnassa on mukana kaiken
ikäisiä tyttöjä, poikia, naisia ja miehiä. Sosiaalista mediaa
hyödynnetään monipuolisesti eri-ikäisten tavoittamiseksi.
Toiminnan kehittämisen tueksi kerätään säännöllisesti palautetta
jäsenistöltä. Palautteen avulla pystytään luomaan toimenpiteitä
laadun parantamiseksi ja vastaamaan jumppareiden tarpeisiin ja
toiveisiin. Vuoden aikana selvitetään jäsenistön vaihtuvuuden
syitä ja panostetaan heidän sitouttamiseensa. Jäsenet halutaan
pitää tyytyväisinä ja jatkossakin TAJUlaisina.
TAJUlaiset
osallistuvat
aktiivisesti
Pirkanmaan
liikuntatapahtumiin ja edustavat TAJUa seuran ulkopuolisissa
tapahtumissa.
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Yhteisöllisyyden vahvistaminen
Toimenpiteet:
Toiminnan
jatkuvuuden
ja
laadukkaan
toiminnan
varmistamiseksi jatketaan vuonna 2021 yhteisöllisyyden
vahvistamista. Tarjoamalla yhteistä mukavaa tekemistä ja
pitämällä
säännöllisesti
seuratoimijaja
ohjaajailtoja
vahvistetaan yhteishenkeä. Ohjaajien työtyytyväisyyteen
panostetaan pitämällä huolta ohjaajien työhyvinvoinnista,
seuran hyvästä sisäisestä viestinnästä sekä mahdollistamalla
ohjaajille
tarvittavat
työvälineet
ja
turvalliset
työskentelyolosuhteet. Ohjaajilta ja seuratoimijoilta kerätään
palautetta seuran toiminnasta.
TAJUyhteisöön luodaan positiivista fiilistä ja toimijoita
sitoutetaan TAJUbrändin alle. TAJUbrändin markkinoinnin
tueksi kuvataan lyhyitä markkinointivideoita seuran ryhmistä ja
jumpista. Videolle kuvattu TAJUn tarina ja laadukkaat
markkinointikuvat lisäävät TAJUn tunnettuutta. Yhtenäisellä
viestinnällä ja ulkoasulla luodaan positiivista ilmapiiriä
jäsenistön keskuudessa. TAJUbrändin tunnettavuutta ja fiilistä
kohottaa aktiivinen sosiaalisessa mediassa viestiminen.
Vapaaehtoisten ja ohjaajien muistaminen ja kiittäminen
aktiivisesti vahvistavat yhteisöllisyyttä ja luovat positiivista
ilmapiiriä. Jäsenistöä aktivoidaan mukaan luomaan yhdessä
TAJUa ja ideoimaan toimintaa.

Sitoutetaan ohjaajia ja
vapaaehtoisia

Järjestetään
seuratoimija- ja
ohjaajailtoja

Jatketaan “TAJUtonta
menoa” –brändäämistä

Ylläpidetään aktiivista
viestintää sosiaalisen
median kanavissa

Kuvataan videolle
TAJUn tarina ja
markkinointimateriaalia

Teemat:
Ohjaajat
Seuratoimijat
Markkinointi
TAJUbrändi ja sen
vahvistaminen
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Tapahtumia vuonna 2021
Muutokset mahdollisia

TAJUmppamaraton 6.1.
Kevätkausi alkaa 7.1.
Hiihtolomaviikolla 9 lomaillaan
Hyvinvointipäivä
Pääsiäisloma 1.-6.4., ei tunteja
Kevätkokous 9.4.
Kevätnäytös
Kevätkausi päättyy 25.4.
Munkkijumppa vko 17
Kesäkausi alkaa 3.5.
Koko seuran kesäkahvit vko 18
Perheliikunnan ulkotapahtuma
Kesäleirit vko 23-25
Kehittämispäivä 11.6.
Kesäkausi päättyy 15.8.
Syysstartit jumppaajille 17.8. ja 19.8.
TAJUstartit ohjaajille ja vastuuvuorolaiselle
vko 33-34
Syyskausi alkaa 30.8.
Syyslomaviikolla 42 lomaillaan
HalloweenJumppaParty 30.10.
Nenäpäivätemppuilut 31.10.
Syyskokous 5.11.
Joulunäytös
Syyskausi päättyy 12.12.
Koko seuran jouluglögit vko 50
Joulun ajan jumpat
Kinkkujumpat vko 52

Tampereen Jumppatiimi TAJU ry
Kuntokatu 17
33520 Tampere
y-tunnus 0313516-2
www.tampereenjumppatiimi.net

@TAJUry

@tampereenjumppatiimi
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