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Missio
Laadukasta jalkapalloa jokaiselle. Tarjoamme pelaajillemme itsensä kehittämistä, tavoitteellisuutta
ja onnistumisen elämyksiä joukkuekavereiden kanssa. Otamme mukaan kaikki, lähtötasolla ei ole
merkitystä.
Olemme osa Oulun ja Pohjois-Suomen jalkapalloyhteisöä. Haluamme kasvattaa pelaajia, jotka
pelaavat Oulussa pääsarjatason pelejä. Lahjakkuudet pääsevät harrastamaan juniorivuotensa
huipputasolla.
Seurassamme valmentajien on hyvä toimia. Tuemme ja koulutamme valmentajiamme, jotta he
kehittyvät urallaan eteenpäin.
Tervarit Juniorit -arvot
 Yhteisöllisyys - on kunnia kantaa Tervarit-j paitaa! Pelaajat kannustavat toisiaan ja
vanhemmat ovat osa aktiivista seurayhteisöä. Jäseniämme ovat sen kaikki lisenssipelaajat
ja seura on olemassa pelaajia varten.
 Yhteistyökyky - pidämme huolta joukkueistamme ja seura tekee yhteistyötä laajasti Oulun
seudun urheiluseurojen kanssa.
 Tasa-arvoisuus – kaikille mahdollisuus harrastaa. Seura antaa mahdollisuuden kehittyä
aivan huipulle, kilpailla läpi juniorivuosien laadukkaasti valmennetuissa joukkueissa tai
harrastaa jalkapalloa itseään kehittäen.
 Suvaitsevaisuus - hyväksymme erilaisuuden sen kaikissa muodoissa. Punainen kortti
rasismille.
Visio 2020
Tavoitteenamme on olla seurayhteisö, josta ollaan ylpeitä. Meillä on hyvä henki ja se näkyy
kasvavana pelaaja- ja seuratoimijamääränä. Muutaman vuoden välein Tervaritaustainen pelaaja
murtautuu aivan Suomen jalkapallohuipulle. Vuosittain kasvatamme satoja pelaajia, jotka
juniorivuosiensa jälkeen muistavat Tervarit-j:n omana rakkaana jalkapalloseuranaan. Teemme
tärkeää työtä lasten ja nuorten liikunnallisuuden ja yhteisöllisyyden eteen. Kaikki ikäluokat ovat
tunnistettavissa Tervarit Juniorit -ideologian tiimeiksi.
Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja mittarit
Toiminnallinen tavoite
Joukkue joka ikäluokkaan nappuloista
aikuisikään
Toimimme jaolla kilpa, haaste ja harraste joka
ikäluokassa
Kasvattaa hallitusti seuran pelaajamäärää
Vähentää seurasta toiseen hyppelyä
Tehdä valmentamisesta houkutteleva ja
kehittävä harrastus
Seurassa työskentelee toiminnanjohtaja,
seuratyöntekijä, valmennuspäällikkö,
Tervarit Juniorit ry.
toimisto@tervaritjuniorit.fi

Mittarit ja tavoitetasot
Joka juniori-ikäluokassa vähintään 1 joukkue
alkaen F8-ikäluokasta.
Joka juniori-ikäluokassa vähintään 1 joukkue,
josta löytyy tavoitteen mukaiset tasoryhmät.
Pelaajamäärän kehitys. Tavoitteena 600 junioria
vuonna 2020.
Muihin seuroihin ei siirry Tervarit-j:stä vuosittain
kokonaisia joukkueita.
Valmentajien määrä vähintään 2/joukkue ja
valmentajaurat pitenevät. Valmentajat sitoutuvat
suorittamaan Palloliiton tutkintoja.
Palkatun henkilökunnan määrä 5 henkilöä
tukitoiminnoissa, joista 3-4 henkilöä valmentajina.
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junioripäällikkö ja nappulavastaava
Pitää talous tasapainossa

Seura on velaton ja maksaa laskunsa ajoissa.

Harrastusmaksut ovat kohtuullisia

Seura on harrastusmaksuiltaan samaa tasoa kuin
alueen muut seurat.

Varmistaa harjoitteluolosuhteet

Seura hankkii harjoitusvuoroja joka joukkueelle.
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