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Seuran arvot: 

Liikuntaa kaikille – tarjoamme liikuntaa lapsista aikuisiin 

Vakaa talous - sekä seuran että sen joukkueiden peruskivi 

Yhteisöllisyys - Valtti näkyy toimialueellaan jokaisen arjessa 

Kannustavuus - tuemme ja innostamme toisiamme 

Luotettavuus - Valttiin voi luottaa 

Toiminnan arvot: 

Iloisuus - Valtissa pelaaminen on kivaa kaikilla tasoilla 

Tavoitteellisuus – Seuramme tarkoitus on luoda laadukas ja 

tavoitteellinen ympäristö lasten ja nuorten kokonaisvaltaiselle 

kehittymiselle 

Kilpailukykyisyys - tarjoamme lähiseurana Itä-Helsingin 

kilpailukykyisintä toimintaa, jossa pystyy kehittymään Suomen 

huipulle 

Urheilullinen elämäntapa – tavoitteena on kasvattaa lapset ja 

nuoret urheilulliseen elämäntapaan 

 

Toiminta-ajatus  

• Luoda pelaajille mahdollisuus harrastaa ja kehittyä lajin 
parissa omien tavoitteiden ja tason mukaisesti 

• Tarjota toimintaympäristö, jossa lapsilla ja nuorilla on hyvä 
ympäristö kehittyä myös ihmisenä 

• Seuran toiminnan kautta kehittää pelaajista aikuispelaajia, lajin 
harrastajia, seuratoimijoita, valmentajia, tuomareita 

 

Toimintaympäristön tavoitteet 

• Teemme laadukkainta lasten ja nuorten valmennusta Itä- 
Helsingissä 

• Kaikilla lapsilla, nuorilla ja aikuisilla on mahdollisuus harrastaa 
jalkapalloa seurassamme omalla tasollaan 



Puotinkylän Valtti ry 
 

• Haluamme rakentaa pelaajillemme polkua harrastaa lajia 
mahdollisimman pitkään omassa kotiseurassa 

• Kaikki valmentajamme ovat koulutettuja ja valmennustoiminta 
on yhtenäisen linjauksen mukaista sekä ammattimaista 

• Seuramme tunnetaan laadukkaasta pelaajakehitystoiminnasta, 
josta voi ponnistaa Suomen korkeimpiin sarjoihin tai 
kansainvälisiin sarjoihin 

 

Pelaajakehityksellisiä tavoitteita on kehittää  

• Lajiin intohimoisesti suhtautuvia joukkuepelaajia 
• Rohkeita ja vahvoja yksilöitä, jotka uskaltavat tuoda oman 

osaamisensa esiin kentällä 
• Teknisesti ja liikunnallisesti taitavia 
• pelaajia tunnistamaan ja ratkomaan pelitilanteiden eri 

vaihtoehtoja 
• Sitoutuneet ja omaksuneet seuran pelitavan 
• Valmiita pelaamaan ensisijaisesti seuralle ja joukkueelle 

 

Pelitapa 

• Aktiivista hyökkäys – ja puolustuspeliä pelaavat joukkueet, 
joissa pelitilanteet ratkaistaan kontrolloiduilla ratkaisuilla, 
pelaajien aktiivisuudella sekä yksilön kyvyillä hyödyntää omat 
vahvuutensa 

• Pelaajat toimivat voitontahtoisina ja rohkeina yksilöinä osana 
vahvaa joukkuetta, jossa saa loistaa yksilönä osana joukkuetta 

• Hyökätessä maalipaikat pyritään luomaan pallonhallinnan 
kautta uskaltaen ohittaa linjoja linja kerrallaan käyttäen 
lyhytsyöttöpeliä tai pitkiä syöttöjä 

• Joukkueet säilyttävät tasapainon ja yhtenäisyyden kaikissa 
pelin eri vaiheissa 

• Joukkueena puolustaminen perustuu rohkeaan prässäämiseen 
ja haluun riistää pallo mahdollisimman ylhäällä 

• 1v1 puolustamisessa ja 2-kamppailuissa voimavaramme on 
rohkeus, aggressiivisuus sekä tilanteen kontrollointi oikeilla 
valinnoilla 

 


