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OULUN HARRASTEFUTIKSEN IDENTITEETTI 
 

VISIO – Millainen seura haluamme olla 
 

Oulun Harrastefutiksen visio on olla harrastaja määrissä merkittävä seura Oulun seudulla ja Pohjois-

Suomessa. 

 

MISSIO - Miksi olemme olemassa 
 

Tavoitteena on olla kannustava, aktiivisesti ja kustannustehokkaasti toimiva seura, joka tarjoaa 

mahdollisuuden olla mukana urheilussa eri tavoin pelaajana ja seuratoimijana itseään kehittäen. Seura 

haluaa 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. 

 

ARVOT - Mitkä tekijät ohjaavat toimintaamme 
 

Arvomme ovat periaatteita, joihin uskomme jokapäiväisessä tekemisessämme. Arvot ohjaavat ajattelu- ja 

toimintatapojamme, joiden avulla pääsemme entistä parempiin tuloksiin. 

 

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. 
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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. 

 

MEGATRENDIT 
 

Seuran toimintaa ohjaavat megatrendit ovat tunnistettavissa ihmisten jokapäiväisestä elämästä. Oulun 

Harrastefutiksen strategia pyrkii vastaamaan globaaleihin ja pitkäkestoisiin kehityssuuntiin eli erilaisiin 

megatrendeihin. Niistä merkittävimmät seuran toimintaan vaikuttavat harrastamisen hinta, lasten ja 

nuorten liikkumattomuus sekä digitalisaatio. 

 

Harrastamisen hinta 
Harrastamisen hinta -keskustelut ovat nousseet viime vuosina vahvasti esiin. Oulun Harrastefutiksen 

vahvana toiminta-ajatuksena on toteuttaa Suomen Palloliiton lanseeraamaa ”Jalkapalloa jokaiselle” 

mukaista toimintaa ja pitää harrastus kustannuksiltaan tasolla, joka mahdollistaa osallistumisen 

harrastajien perheiden varallisuudesta riippumatta. 

Lasten ja nuorten liikkumattomuus 
Lasten ja nuorten liikkumattomuus on yhä suurempi ongelma. Oulun Harrastefutis halua tarjota toimintaa, 

jonka merkitys ei rajoitu ainoastaan ihmisten liikuttamiseen vaan se myös tarjoaa mahdollisuuden 

yhteisöllisyyden rakentamiseen. Seurassa harrasteliikunta ja kilpaurheilu nähdään tasavertaisina ja yhtä 

arvokkaina liikunnan muotoina. Seuran kaikki joukkueet ovat avoimia uusille harrastajille ja 

joukkuetoiminnassa pidetään kiinni kaikista pelaajista 

Kaupungistuminen 
Kaupungistumiseen kytkeytyy laaja yhteiskunnallinen muutos: kaupunkilainen elämäntapa, vaurastuminen 

ja eriarvoistuminen, kuluttaja-asenteen vahvistuminen sekä entistä monimuotoisempi kansainvälinen 

vuorovaikutus. Perinteiset yhteisöt kuten kylä- ja perheyhteisöt heikkenevät. Elämäntapa kannustaa entistä 

harvemmin fyysiseen aktiivisuuteen. Oulun Harrastefutis haluaa luoda uutta yhteisöllistä toimintaa 

yhdenvertaisesti, kilpailussa ihmisten vapaa-ajasta. 

Digitalisaatio 

Digitalisaatio tarjoaa mahdollisuuden muokata toimintatapojamme. Siinä korostuvat vuorovaikutuksen ja 

tiedonvälityksen nopeus ja helppous. Tietoa on helpompi tuottaa, kerätä ja käsitellä. Seuratoiminnassa 

digitalisaatio mahdollistaa yksilöllisen hyvinvoinnin ja esimerkiksi suorituskyvyn mittaamisen sekä 

kehittämisen. 
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SEURAN LOGO JA VÄRIT 
 

Logossa spiraali kuvastaa iloisia, nauravia ja riemuitsevia lapsia tanssimassa pallon ympärillä. Seuran värit 

sininen, valkoinen ja musta näkyvät vahvasti seuran päivittäisessä toiminnassa. 

 

 

TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2020-2022 
 

Oulun Harrastefutis on vuonna 2015 perustettu, nopeasti kasvava seura. Seurassa toimii vajaa 15 tyttö ja 

poikajoukkuetta. Joukkueiden päivittäisestä toiminnasta pyörittää runsas joukko vapaaehtoisia 

joukkuetoimijoita. Seura liikuttaa reilut 400 pelaaja ja on vastaanottanut toimintaan vuosittain noin 100 

uutta pelaajaa. Joukkueiden ja pelaajamäärän kasvu on kuitenkin synnyttänyt kehitystarpeita seura 

organisaatiossa sekä seuran joukkueelle osoittamissa toimintamalleissa, jotka eivät ole kokonaan pysyneet 

kehityksen mukana. Seuran hallitus onkin linjannut ensimmäiseksi viralliseksi strategiakaudeksi kaudet 

2020-2022. Tämän kolmivuotiskauden tärkeimmät kehittymisen painopisteen ovat; 

✓ Seura identiteetin rakentaminen 

✓ Seuran organisaatiorakenteen vahvistaminen, tukemaan seuran visiota 

✓ Seuran toimintamallien kehittäminen, Palloliiton ja liikuntajärjestöjen laatujärjestelmät ohjaamaan 

toimintaa 

✓ Pelaajakehityksen varmistaminen 

 

Seura identiteetin rakentaminen 
 

Identiteetti on seuran sydän, joka pitää sisällään muun muassa seuran: arvot, kulttuurin, vision ja 

persoonallisuuden.  

✓ Luodaan identiteettiä, joka erottaa seuran kilpailijoiden joukosta ja tehdä omasta toiminnasta 

erityistä.  

✓ Panostaan vahvasti yhteisöllisyyteen ja vahvistetaan seuran asemaa monipuolisena liikuttajana 

Oulussa.  

✓ Jokapäiväinen yhteisöllisyyttä kehittävä toiminta joukkueissa nostetaan keskiöön ja sen tulee olla 

jatkuvasti kehittyvää. Lisäksi tarvitaan innovatiivisuutta, jolla luodaan lisäarvoa seuran toiminnalle.  

✓ Tehdään seurasta kiinnostava sekä helposti lähestyttävä seura, jolla varmistetaan pelaaja määrien 

kasvu nyt ja tulevaisuudessa.  
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Seuran organisaatiorakenteen vahvistaminen, tukemaan seuran visiota 
 

Organisaatio rakenteen (työnjaon, vastuiden ja tavoitteiden) määrittäminen on tärkeimpiä seuran 

toiminnan ohjaamisen työvälineitä.  

✓ Määrittää organisaation hierarkia, vastuunjaot ja luodaan perusta toiminnan mittaamiselle ja 

tulosten seurannalle.  

✓ Organisaatio rakenteen tulee sopia yhteen seuran toiminnan, strategian ja ympäristön kanssa. 

✓ Organisaatiossa on aktiiviset ja motivoituneet ihmiset oikeilla paikoilla. 

✓ Vastuualueet ja niistä johdetut tehtävät on jaettu seuratoimijoille.  

✓ Seuratoimijoille tarjotaan mahdollisuus jatkuvaan osaamisensa kehittämiseen.  

✓ Tehdään seurasta vapaaehtoistoimijoille kiinnostava paikka kasvaa ja kehittyä. 

 

Seuran toimintamallien kehittäminen 
 

Toimintamallien luominen ja niiden jalkauttaminen seuran jokapäiväiseen toimintaan on lähtökohtana 

toiminnan kehittymiselle.  

✓ Luodaan seuralle pysyviä toimintamalleja, jotka takaavat laadukkaan toiminnan kaikilla osa-alueilla 

pitkälle tulevaisuuteen. 

✓ Määritetään vastuu alueet projektien toteutukseen osallistuvat hallituksen jäsenet, sekä 

tarvittaessa tapauskohtaisesti myös valmentajat ja toimihenkilöt, unohtamatta sidosryhmien 

edustajia.  

✓ Tehdään seuran kehitystyöstä ja toimintamallien luomisesta kaikkien seurassa mukana olevien 

toimijoiden ja harrastajien yhteinen asia.  

✓ Vahvistetaan positiivisen asennoitumisen lisäksi eri osapuolien hyvää yhteistyötä. 

✓ Palloliiton ja liikuntajärjestöjen laatujärjestelmät ohjaavat toiminnan sisältöä. Tavoitteena on 

saavuttaa laatujärjestelmien taso, joka olosuhteiden mukaan on mahdollinen. 
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Laadukkaan pelaajakehityksen varmistaminen 
 

Seuran valmennuksen keskeisinä aiheina on pelaajan kasvu ihmisenä ja urheilijana sekä lajin oppiminen eri 

ikävaiheissa. Kasvatus perustuu jatkuvaan vuorovaikutukseen joukkueen, pelaajan ja perheen kesken. 

Juniorijoukkuetoiminnassa lajin oppiminen on tärkein prioriteetti ennen yksittäisen ottelun tai turnauksen 

voittoa, mutta kilpailemaan oppimista ei tule joukkueiden toiminnassa myöskään unohtaa. 

 

✓ Laadukkaan Lähiöfutis toiminta käynnistäminen. Lähiöfutis tarjoaa monille uusille harrastajille 

ensimmäisen kokemuksen lajista. 

✓ Seuran toiminnassa mahdollistetaan myös toisien lajien harrastaminen.  

✓ Monipuolinen lajiharjoittelu kiinnittää huomiota myös lihastasapainon säilyttämiseen, 

kehonhallintaan ja yleiseen liikkuvuuteen.  

✓ Urheilulliset ja terveelliset elämäntavat tehdään pelaajille tutuiksi esimerkeillä ja ohjeistuksella. 

✓ Vammojen ennaltaehkäisyyn ja niiden hoitoon tehdään selkeät ja ohjeistetut menettelyt. 

✓ Jokaista pelaajaa kannustetaan jatkamaan harrastusta omalla tasollaan ja panostuksellaan. 

✓ Juniorivaiheen jälkeen mahdollistetaan harrastuksen jatkuminen aikuisryhmissä ja tarjotaan 

mahdollisuus osallistua myös muihin seuratoiminnan tehtäviin. 

✓ Seura luo kokonaiskuvan pelaajakehityksen sisältöön eri ikäluokille ja molemmille sukupuolille. 

✓ Pelaajakehityksen lähtökohtana määritetään, minkälaisia ominaisuuksia hyviltä pelaajilta vaaditaan.  

✓ Harjoittelun painopisteet ja määrät yhtenäistetään lajiliiton valmennuslinjausten mukaisiksi. 

✓ Valmentajia kannustetaan itsensä jatkuvaan kehittämiseen.  

✓ Valmentajille tarjotaan koulutusta, tutorointia ja mentorointia.  

✓ Pelaajat kasvatetaan vastaamaan itse omasta kehittymisestään.  

✓ Perustetaan taitokouluja ja tarjotaan pelaajille suunnitelmallisesti riittävän vaativaan harjoittelua, 

tukemaan pelaajan kehittymistä. 

 

 


