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Seura
Tervarit Juniorit ry on vuonna 1997 perustettu oululainen jalkapalloseura. Tarjoamme kaikille
seuran pelaajille itsensä kehittämistä, tavoitteellisuutta ja onnistumisen elämyksiä
joukkuekavereiden kanssa. Olemme osa Oulun ja Pohjois-Suomen jalkapalloyhteisöä ja haluamme
kasvattaa pelaajia, jotka pelaavat Oulussa pääsarjatason pelejä ja omaksuvat jalkapallon osaksi
elämäntapaansa.
Seurassamme valmentajien on hyvä toimia. Tuemme ja koulutamme valmentajiamme, jotta he
voivat kehittyä urallaan eteenpäin. Arvoinamme ovat yhteisöllisyys, yhteistyökyky, tasa-arvoisuus
ja suvaitsevaisuus.
Tavoitetta varten tarvitsemme vahvan organisaation. Seuran kehitystyö jatkuu toimintavuonna
yllä olevan tavoitteen saavuttamiseksi. Seura saavuttaa Palloliiton laatujärjestelmän kolmostason.
Seuran tuloista noin puolet muodostaa junioreiden vanhemmilta kerättävät maksut. Niillä
katetaan seuran valmentajien kuluja sekä muita kustannuksia. Seura hakee tukea Oulun
kaupungilta, Opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä muilta jalkapalloa tukevilta tahoilta. Myös
työllistämisen suhteen katsotaan erilaiset tukimuodot läpi.

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja mittarit
Toiminnallinen tavoite

Mittarit ja tavoitetasot

Toimintasuunnitelman
tavoite vuodelle 2018

Joukkue joka ikäluokkaan
nappuloista aikuisikään

Joukkueiden määrä

24 entistä laajempaa
joukkuetta

Toimimme jaolla kilpa, haaste ja
harraste joka ikäluokassa

Joukkueiden määrä ja
suunnitelman mukainen
joukkuejako

Joka ikäluokassa toimii
edellämainitut peli- ja
harjoitteluryhmät

Kasvattaa hallitusti seuran
pelaajamäärää

Pelaajamäärän kehitys.
Tavoitteena 900 junioria vuonna
2020.

Kehitämme erityisesti
nappulatoimintaa sekä
ikäkausijoukkueiden
laatutekijöitä.
Pelaajamäärä noin 750

Vähentää seurasta toiseen
hyppelyä

Muihin seuroihin siirtyminen
vähenee

Keskitymme
vapaaehtoisten
viihtyvyyteen sekä
joukkueorganisaatioiden
kehittämiseen.
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Tehdä valmentamisesta
houkutteleva ja kehittävä
harrastus

Valmentajien määrä kasvaa ja
valmentajaurat pitenevät.
Valmentajat suorittavat enemmän
Palloliiton tutkintoja.

Koulutamme lisää nuoria
valmentajia ja keräämme
palautetta valmentajien
viihtyvyydestä.

Seurassa työskentelee
Henkilökunnan määrä
toiminnanjohtaja, seuratyöntekijä,
valmennuspäällikkö,
junioripäällikkö, projektipäällikkö
ja nappulavastaava

Vakiinnutamme kuuden
työntekijän määrän.

Pitää talous tasapainossa ja
harrastusmaksut kohtuullisina

Seura on velaton ja
harrastusmaksuiltaan edullisempi
kuin alueen muut seurat.

Otamme harkitun lainan
rakentaaksemme
jalkapallohallin. Pidämme
muuten harrastusmaksut
aiemmalla tasolla.

Varmistaa harjoitteluolosuhteet

Seura hankkii vuoroja joka
joukkueelle

Jatkamme omaa
halliprojektiamme.

Pelilliset asiat
Seurassa kehitetään edelleen omaa pelitapaa, jota pyritään viemään jokaiseen ikäluokkaan.
Tervarit Junioreissa toimitaan pelaajaa kehittävällä pelityylillä, jossa yksittäisen ottelun tulos ei ole
ratkaiseva. Seuran valmentajia koulutetaan peluuttamaan junioreita Tervarien pelitavan
mukaisesti. Seura kehittää ja jalkauttaa entisestään valmennussuunnitelmaa joukkueisiin.
B1-juniorijoukkueen tavoitteena ovat I-divisioonapelit, muissa ikäluokissa ainoa tavoite on
pelaajakehitys. Nuoremmissa ikäluokissa tärkeitä turnauksia on Kaleva Cup ja Terwaturnaus.
Joukkueet pelaavat piirisarjoja ja Puolen Suomen liigaa. Yhteistyötä tehdään enenevissä määrin
alueen seuroista Haukiputaan Pallon, Limingan Pallokarhujen ja Ajax-Sarkkirannan kanssa.
Yhteistyön ovet ovat auki myös muihin seuroihin. Lisäämme yhteistyötä myös muiden lajien
kanssa.
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