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LEPPÄVAARAN
PALLO RY



Leppävaaran Pallo Ry:n (LePa) 
strategian tiivistelmä
 Missio: Luomme jalkapallon aloittaville edellytykset kehittyä pelaajana ja tarjoamme 

mahdollisuuden kasvaa kilpapelaajan polulle tai jatkaa lajia harrastajana.

 Visio: Espoon paras jalkapalloilun kehittymisympäristö harrastamisesta
kilpailullisuuteen

 Arvot: Vastuullisuus, Yhteisöllisyys, Urheilullisuus, Intohimo

 Keskeiset strategiset tavoitteet:

 Pelaaja-, joukkue- ja valmennustoiminnan kehittäminen

 Harjoitusolosuhteiden parantaminen

 Seuratoiminnan tason systemaattinen nostaminen



LePan visio & missio

 Missio: Luomme jalkapallon aloittaville edellytykset kehittyä pelaajana ja tarjoamme 
mahdollisuuden kasvaa kilpapelaajan polulle tai jatkaa lajia harrastajana.

 Visio: Espoon paras jalkapalloilun kehittymisympäristö harrastamisesta
kilpailullisuuteen

 Haluamme tukea Suur-Leppävaaran alueen nuorten ja aikuisten 
jalkapalloharrastusta. Tarjoamme laadukkaat matalankynnyksen
harrastusmahdollisuudet edeten aina kilpapelaajan polulle asti.

 Haluamme tulla Espoon parhaaksi kasvattajaseuraksi ja pyrimme myös
kilpailulliseen toimintaan kaikissa ikäryhmissä.

 Toimintamme perustuu vahvaan ammattitaitoiseen valmennukseen ja 
vapaaehtoistoimintaan.



LePan arvot
Vastuullisuus

•Olemme vastuullinen ja luotettava toimija. Meidän toiminnassamme on kaikkien turvallista olla mukana. 

•Tuemme lapsia ja nuoria kantamaan vastuuta itsestään ja muista sekä noudattamaan hyviä toimintatapoja 
kentällä ja sen ulkopuolella.

•Olemme oikeudenmukaisia ja avoimia toiminnassamme ja annamme myös mahdollisuuden tulla kuulluksi. 

Yhteisöllisyys 

•Paikallisuus – Olemme leppävaaralainen kasvattajaseura, joka tarjoaa mahdollisuuden jalkapallon 
harrastamiseen suur-Leppävaaran alueella eri-ikäisille ja –taustaisille pelaajille. Paikallisena toimijana tuemme 
leppävaaralaista identiteettiä.

•Olemme aktiivisena toimijana mukana kehittämässä espoolaista jalkapallokulttuuria ja toimintaa.

• LePa tarjoaa mahdollisuuden kuulua ryhmään. 

•Edustamme seuraa aina ylpeästi.

Urheilullisuus

•Toimintamme mahdollistaa jalkapallon harrastamisen jokaiselle sopivalla tasolla ja tavalla.

•Meillä on mahdollista tavoitella motivaationsa mukaan myös omaa huippua ja kilpailla tosissaan.

•Kannustamme ohjatun seuratoiminnan ja jalkapallotaitojen lisäksi omaehtoiseen liikkumiseen ja liikunnalliseen 
elämäntapaan.

Intohimo

• Suhtaudumme jalkapalloon ja seuratoimintaan suurella sydämellä. Kun ryhdymme johonkin teemme sen hyvällä 
mielellä ja niin hyvin kuin pystymme. 

• Jokapäiväisessä toiminnassa korostettavan ilon ja innostumisen kautta voidaan sytyttää elinikäinen liekki 
jalkapalloa kohtaan.



LePa kasvattajaseurana

 LePassa kasvattajaseura ymmärretään laaja-alaisesti, niin että se kattaa sekä
lasten ja nuorten kasvatustehtävän että jalkapalloilijoiden kasvattamisen
huippu-urheilijan polulle aina aikuisikään asti.

 LePa tarjoaa mahdollisuuden kilpailla omassa seurassa kaikilla ikätasoilla
(kattaen KKI-toiminnan), mutta tarjoaa myös seurayhteisön kautta
mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä aina korkeimmalle kansalliselle tasolle
saakka ja sitä kautta myös kansainväliselle tasolle.

 Haluamme kasvattaa lapsista ja nuorista arvojemme mukaisesti vastuullisia, 
intohimoisia urheilijoita, jotka osaavat toimia joukkueessa yhteisöllisesti ja 
ottaa kaikki osapuolet huomioon. 



Strategian painopistealueet

 Pelaaja- ja joukkuetoiminnan kehittäminen aloittavista aikuisiin

 Pelaaja- ja jäsenmäärän nostaminen

 Valmennuksen kehittäminen

 Harjoitusolosuhteiden parantaminen

 Seuratoiminnan tason systemaattinen nostaminen

 Sidosryhmien mielipiteiden kerääminen ja 

huomioiminen seuran toiminnan kehittämisessä


