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1. Jalkapallokulttuurin kokonaisvaltainen 
edistäminen

2. Joukkuetoiminnan kehittäminen

2. Valmennuksen ja pelaajakehityksen 
vahvistaminen

Esityksessä seuran painopistealueiden 
Tavoitteet ja toimet.



1. JALKAPALLOKULTTUURIN 
KOKONAISVALTAINEN  EDISTÄMINEN

Seudullisen yhteistyön 
kehittäminen

Seura pyrkii edistämään 
seudullista näkyvyyttä 

markkinointia ja viestintää 
tehostamalla.

Seura hyödyntämään 
monipuolisesti sosiaalisen median 
alustoja seuran markkinoinnissa 

ja saavutettavuuden 
edistämisessä. 

Seuran näkyvyyden edistäminen 

Joukkueet mainostavat omia 
otteluitaan ja tapahtumiaan.

Seura pyrkii osaltaan panostamaan 
edustusjoukkueen 
ottelutapahtumiin.

Tavoite on saada mahdollisimman 
paljon junioreita, toimihenkilöitä ja 
perheitä mukaan junioreiden ja 
Edustuksen ottelutapahtumiin

Pelipäivä on juhlapäivä!

Seura pyrkii vahvistamaan alueen 
jalkapallokulttuuria, yhteistyössä 
alueen muiden seurojen kanssa.

Seura ja seurayhteistyössä  
järjestään erilaisia tapahtumia, 
leirejä ja turnauksia jalkapallon 
harrastajille.

Jalkapallokulttuurin 
vahvistaminen

Seudullisen jalkapallotoiminnan 

kokonaisvaltainen edistäminen.

• Koulutukset

• Yhteistoiminta harjoitukset

• YJ – toiminta

• Futis Tapahtumat



2. Joukkuetoiminnan  vahvistaminen

Tavoitteena olla:
Paljon enemmän kuin harrastus!

JOUKKUETOIMINNAN VAHVISTAMINEN

Joukkuetoimintaa vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta korostaen 
sekä monipuolisten yhteisten kokemusten kautta. 

Konkreettisesti joukkuetoiminnan vahvistaminen näkyy mm. seuraavilla tavoin:

• Sitoutumisen vahvistaminen: joukkuetoimintaan oleellisesti kuuluu yhdessä 
asioiden tekeminen, yhteisiin pelisääntöihin sitoutuminen, yhteisiin tavoitteisiin 
sitoutuminen. Se tunne kun kuulumme johonkin tärkeään, joukkueeseen!

• Seuramme on sitoutunut seudullisen jalkapallotoiminnan kehittämiseen ja 
edistämiseen. Toivomme seuran toimihenkilöiltä, valmentajilta, pelaajilta sekä 
perheiltä vastaavaa asennoitumista koko seudun jalkapallotoiminnan 
edistämiseen ja yhteistyöhön.

Tavoitteena on Seuran toiminnan ja linjausten 
päivittäminen ja jalkauttaminen joukkueille, 

pelaajille ja perheille. Seura tekee joukkueiden 
yhteisille pelisäännöille mallin, jonka avulla 

pyritään vahvistamaan koko Seuran jalkapallo 
yhteisön toimintatapoja.

Pelisääntöjen avulla korostetaan, että kaikki 
toiminnassa olevat tuntevat toimintatavat, tavoitteet 

sekä toiminnan merkityksen niin seuran, 
joukkueiden kuin yksilöidenkin tasolla.

Seura pitää vuosittain jäsenilleen Palloliiton  Futis 
Startti esittelyn, jonka avulla pyritään vahvistamaan 

jalkapallotoiminnan kokonaiskuvaa.



UNELMIA JA TAVOITTEITA!

Seura pyrkii panostamaan  Palloliiton 

Huuhkaja ja Helmari toimintaan.

Toiminnan avulla pyritään vahvistamaan 

pelaajien tavoitteita ja unelmia pelaajina!

3. VALMENNUKSEN JA 

PELAAJAKEHITYKSEN 

EDISTÄMINEN

Liikuntasuositukset!

Juniori STPS kannustaa pelaajia 

liikkumaan päivittäin 

liikuntasuositusten mukaisesti.

.Mitä paremmat valmiudet 

pelaajilla on liikkua, sitä 

mielekkäämpää pelaaminen ja 

harjoittelu on ja sitä paremmat 

edellytykset harrastajilla on 

kehittyä pelaajina.

Pelaajakehityksen toimet

• Harjoittelumäärien lisääminen

• Seuraharjoitusten 

vahvistaminen

• Omatoimiset ohjelmat 

pelaajille

• Oppimiseen kannustaminen: 

tavoite ja toimet

Valmennuksen ja seuratoiminnan 

kehittäminen. Seura pyrkii 

tarjoamaan mahdollisuuksia 

valmentajien ja seuratoimijoiden 

koulutuksiin.

Seura pyrkii järjestämään 

alueellisia valmentajakoulutuksia, 

kouluttaja Tuomas Ollin johdolla.


