JyPK:n Arvot
Tavoite
- Toimintamme lähtökohtana on mahdollistaa jalkapallon harrastaminen kaikille tytöille ja
naisille. Seuralla on tavoitteet toiminnalle ja niitä pyritään saavuttamaan suunnitellusti.
Intohimo
- Sanakirjassa intohimon määritellään tarkoittavan ”pysyvä voimakas halu”. JyPK:ssa tämä
määritelmä osuu toimintamme ytimeen. Kehittymisen taustalla on aina intohimoa ja pyrimme
siihen, että kaikki JyPKiläiset omaavat yhtä voimakkaan ja pysyvän halun viedä Keski-Suomalaista
tyttö- ja naisjalkapalloilua eteenpäin. Intohimosta syntyy rakkaus lajiin, toiminnan laatu &
linjakkuus sekä kasvu.
Vihreä Sydän
- Jokaisen JyPKiläisen rinnassa sykkii vihreä sydän ja yhdessä muodostamme suuren vihreän
perheen. Yhdessä olemme Keski-Suomalaisen jalkapalloilun kehittäjiä sekä tyttö- ja
naisjalkapalloilun suunnan näyttäjiä. Haluamme huomioida toiminnassamme ihmisen
kokonaisuutena ja suurena vastuuna meille onkin olla turvallinen yhteisö lapselle kasvaa ja
kehittyä. Vihreä perhe ei syrji vaan pitää yhtä sekä kannustaa ja tukee muita Keski-Suomalaisia
urheiluseuroja.

 Tavoitteet:
 Kehittää seuran identiteettiä ja tunnistettavuutta

Valmentajaprofiili

kentällä.
 Löytää JyPK:lle ominainen tapa valmentaa
suhteutettuna toimintaympäristöön ja seuran
arvoihin.
Mistä tunnistaa JyPK:n valmentajan?
Millainen on JyPK:n valmentaja?

JyPK:n tapa valmentaa pohjautuu seuran arvoihin,
pelaajaprofiiliin sekä toimintaympäristöön.

Arvot

Pelaajaprofiili
LUE: 5v5, 8v8, 11v11 pelitapa sekä
pelipaikkakohtaiset vaatimukset.

Tavoite

Intohimo

Aktiivinen
Rohkea
Aggressiivinen
Ajatteleva

Toimintaympäristö
• Keski-Suomen suurin tyttö- ja
naisjalkapalloiluun erikoistunut
seura.
• Seurassa noin 580 pelaajaa, yli
sata toimihenkilöä ja lukuisia
vapaaehtoisia.
• Harrastajamääriltään jalkapallo
on Keski-Suomen suurin laji,
mutta ympäristömme olosuhteet
(kenttäaika ja tila) eivät vielä
täsmää harrastajamäärän kanssa.
• Rajalliset resurssit

Intohimoinen
- ”Pysyvä voimakas halu”
- Elää vahvasti mukana peleissä ja harjoituksissa
- Haluaa kehittää ennakkoluulottomasti
joukkueen mukana myös itseään
- Intohimoinen valmentaja panostaa arjen
laatuun ja ymmärtää sen merkityksen
pelaajakehityksessä ja omassa
kehittymisessään.
Luotettava
- Helposti lähestyttävä ja reilu pelaajia sekä
muita toimihenkilöitä kohtaan
- Ole koutsi, älä pelikaveri!  joukkueessa kaikki
ovat yhtä arvokkaita, huomioi kaikki
tasapuolisesti
- Ole perusteellinen ja kerro pelaajille miksi

Rohkea
- Uskalletaan mennä eteenpäin ja ottaa riskejä
- Olemme avoimia uudelle ymmärtäen
kokemuksen merkityksen
- Pyrimme rohkealla lähestymisellä olemaan
edelläkävijöitä

Positiivinen
- Pidetään vaatimustaso yllä positiivisella tavalla
- Kannustetaan pelaajia ja pyydetään myös
vanhempia tekemään samoin.
- Huomioidaan, että korjaava ja ohjaavakin palaute
voi olla positiivinen asia.
 Kun korjaat, muista huomioida kun onnistuminen
tapahtuu.

