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Missionamme on tarjota jalkapalloa jokaiselle Sipoolaiselle. 

Sipoossa erinomaiset edellytykset jalkapallon harrastamiseen. Seura omistaa lämmitetyn noin 4000 m2 pallohallin Nikkilässä ja Sipoon 
kunnalla on lämmitetty vuoden ympäri käytössä oleva tekonurmi Söderkullassa. Lisäksi kesäisin meillä on mahdollisuus käyttää useita 
luonnon nurmikenttiä Etelä- ja Pohjois-Sipoossa.

Arvomme ovat Palloliiton kanssa yhteiset:

ILOISUUS – MENESTYS – YHTEISÖLLISYYS - LUOTETTAVUUS 

Seuratoiminnassa yhteisöllisyys ja yhteistyö ovat keskiössä. Jalkapallotoiminnassa urheilullisuus sekä joukkuehenki ja harrastamisen ilo 
ovat erityisen tärkeitä. Haluamme saavuttaa yhteisiä tavoitteita ja menestyä pitkällä tähtäimellä. Jalkapallojaoston tavoitteena on tarjota 
laadukasta jalkapalloharrastustoimintaa ja mahdollistaa liikunnan ilo jokaiselle. 

Visionamme on olla menestyvä jalkapalloseura ja sitä kautta hyvinvoinnin kasvattaja.

Strategisiksi valinnoiksi on määritelty strategiatyössä Palloliiton strategiaa mukaillen neljä pääkohtaa, urheilijana kasvaminen, 
tavoitteellisesti johdettu seura, lajin kasvattaminen ja yhteistyö sidosryhmien kanssa. 

Tavoitteenamme vuosina 2022-2025 on tarjota laadukasta arkea tukeva toimintaympäristö, jokaisen pelaajan motivaatiota ja kehityksen 
mukaista jalkapallotoimintaa sekä jokaiselle pelaajalle koulutettu valmentaja.

Strategian toteutumista valvotaan sovituilla mittareilla, valmennuksen laatu, menestys, jäsenten tyytyväisyys, toiminnan laatu ja 
jäsenmäärä.
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Arvot, toiminnan kulmakivet
Mukaillen Palloliiton strategiaa
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LUOTETTAVUUS

Iloisuus toteutuu pääasiassa hyvänä ilmapiirinä ja jalkapallosta nauttimisena. Arjessa iloisuutta ilmentävät myös 
tyytyväisyys, henkilökohtainen ja yhteinen onnistuminen ja kehittyminen sekä leikkimielisyys ja tapakasvatus.

Menestystä kuvaavat arjessa yhteisten tavoitteiden saavuttaminen sekä pyrkiminen omalle huipulle. Menestystä on myös 
itsensä voittaminen niin pelaajana, erotuomarina kuin minä muuna lajiperheen jäsenenä tahansa. Kestävä menestyminen 
edellyttää ahkeruutta, suunnitelmallisuutta ja peräänantamattomuutta.

Yhteisöllisyys on parhaimmillaan jalkapalloperheen yhteishenkeä, yhteistä oppimista ja toisista huolehtimista. Myös 
jalkapalloperheen erilaisten ja eri ikäisten toimijoiden välistä yhteistyötä ja jokaisen yhdenvertaisuutta korostetaan.  
Kaksikielisyys on vahvuutemme.

Luotettavuus toteutuu pääasiassa lupausten pitämisenä ja sovittujen asioiden hoitamisena. Arjessa luotettavuutta kuvaa 
myös reilu peli, oikeudenmukaisuus, rehellisyys ja tasapuolinen yhteisten sääntöjen noudattaminen. Luotettavuus ilmenee 
myös toiminnan läpinäkyvyytenä ja avoimuutena.


