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SEURAN ARVOT 
 

Yhteisöllisyys 
Haluamme mahdollisimman monen pelaajan ja vanhemman osallistuvan joukkueiden toimintaan, josta 

vahva yhteishenkemme kumpuaa ja erilaiset toimijat muodostavat rikkaan yhteisön. Yhteisöllisyys 

seurassamme tarkoittaa, että sinuun luotetaan, osallistut mielelläsi tehtäviesi hoitamiseen pelaajana, 

valmentajana tai joukkuetoimijana.  

Kasvatuksellisuus 
Toimintamme edistää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja tuemme liikunnallisen elämäntavan 

omaksumista. Harrastaminen on helppoa aloittaa, edullista, lähellä kotia ja jokaista kohdellaan yksilönä. 

Joukkueilla on yhdessä luodut pelisäännöt. 

Ilo ja Intohimo 
Menestys vaatii sitoutumista ja harjoittelua, mutta ennen kaikkea se syntyy intohimosta pelaamiseen. 

Menestys tarkoittaa kaikille eri asioita; toiselle se on joukkueena menestyminen, toisella maalinteon 

oppiminen. Onnistumisen elämykset syntyvät ilosta ja itsensä ylittämisestä. Valmentaminen alkaa omasta 

intohimosta lajia kohtaan. Seurana tuemme innostusta ja annamme mahdollisuuksia kehittyä valmentajaksi 

ja valmentajina. 

Rohkeus 
Teemme rohkeita päätöksiä ja tekoja arvojen ja vision pohjalta. Panostamme rohkeasti lasten ja nuorten 

harrastustoimintaan. Uudet ajatukset otetaan matalalla kynnyksellä seurassa kokeiluun. Sanomme 

vähemmän ei ja enemmän kyllä ja otamme rohkeasti uudet ideat vastaan. Annamme vastuuta ja 

kehittymisen mahdollisuuksia. Kannustamme kokeilemaan ja kehittymään sekä valmentajina että pelaajina. 

Uuden treenin kokeilu tai jonkin yllättävänkin elementin tuominen harjoitteluun tai seuratoimintaan 

kannattaa. 

 

SEURAN TOIMINTA AJATUS 
 

✓ On olla kannustava, aktiivisesti ja kustannustehokkaasti toimiva seura, joka tarjoaa mahdollisuuden 

olla mukana urheilussa eri tavoin pelaajana ja seuratoimijana itseään kehittäen.  

✓ Luoda puitteet myös niille urheilijoille, jotka haluavat tavoitella ikäluokkansa kansallista tai 

kansainvälistä huipputasoa.  

✓ Kaikessa toiminnassa lähtökohtana on tavoitteellinen ja monimuotoinen harjoittelu, jossa otetaan 

huomioon pelaajien yksilölliset erot. 
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SEURA KEHITTÄÄ PELAAJIA, JOTKA 
 

✓ ovat lajiin intohimoisesti suhtautuvia joukkuepelaajia 

✓ ovat rohkeita ja vahvoja yksilöitä ja uskaltavat tuoda omaa osaamistaan esiin kentällä 

✓ ovat teknisesti ja liikunnallisesti taitavia pelaajia sekä kykenevät tunnistamaan ja ratkomaan 

pelitilanteita erilaisilla ratkaisumalleilla 

✓ pelaavat seuralle ja joukkueelle 

 

SEURAN 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 

 

Oulun Harrastefutis noudattaa toiminnassaan Suomen Palloliiton valmennuslinjaa, jossa on kuvattu 

suomalaisen pelaajakehityksen avainasiat ikävaiheittain.  

 

Palloliiton valmennuslinja: https://www.palloliitto.fi/palloliiton-valmennuslinja 
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