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TOIMINTA-AJATUS

VISIO

Tampere Unitedin toiminta-ajatus on kasvattaa sinivihreää yhtei-

söä, tarjota jäsenilleen sisältöä kaikkiin elämänvaiheisiin, ja toimia 

kilpailullisesti ja tavoitteellisesti arvoistaan tinkimättä.

Tampere Unitedin miesten edustusjoukkue palautetaan suoma-

laiseksi huippujoukkueeksi, joka pelaa säännöllisesti Euroopan 

kentillä. Samalla koko seura rakennetaan samalle tasolle siten, 

että juniorimylly tuottaa huippupelaajia miesten ja naisten eu-

rooppalaisiin huippusarjoihin ja myös naisten edustusjoukkue on 

Suomen huipulla. Seura on tärkeä osa tamperelaista identiteettiä 

ja kulttuuria, ja näkyy vahvasti tamperelaisessa kaupunkikuvassa.



ARVOT
YHTEISÖLLISYYS SEURAYLPEYS LUOTETTAVUUS KUNNIOITUS

Olemme kannattajien seura, jonka toimin-

nan tekevät seuran jäsenet yhdessä. Ha-

luamme kasvattaa yhteisöämme ja samal-

la pitää kaikki mukana seuran toiminnassa 

myös silloin, kun rooli seurassa muuttuu. 

Uskomme pitkäjänteiseen tekemiseen ja 

pidämme toisistamme huolen.

Olemme ylpeitä kotikaupungistamme ja 

seuramme tarinasta, jota rakennamme 

edustusjoukkueet edellä. Kunnioitamme 

perinteitä, mutta tavoittelemme samalla 

aina parempaa. Asetamme pitkän aika-

välin tavoitteet niin korkeiksi, että emme 

aina edes tiedä, miten ne voidaan saa-

vuttaa. Luotamme siihen, että löydämme 

ratkaisut matkan varrella. Kokeilemme 

rohkeasti uusia asioita tavoitteidemme 

saavuttamiseksi. 

Lupaamme vain sen minkä voimme pi-

tää ja pidämme aina sen mitä lupaamme. 

Noudatamme avoimuuden periaatetta 

aina kun se on mahdollista, ja kerromme 

avoimesti myös sellaisista asioista, joista 

voi olla vaikea olla avoin. Kaikki viestin-

tämme seuran sisällä ja julkisuudessa pe-

rustuu totuuteen. Meidän sanaamme voi 

aina luottaa.

Kunnioitamme toisiamme, emmekä hy-

väksy minkäänlaista syrjintää tai kiusaa-

mista. Korostamme tasa-arvoa jäsenten 

välillä, sillä meille jokainen on tärkeä. Us-

komme, että erilaisuus on rikkaus.



KASVUN MAHDOLLISTAVA SEURAHALLINTO
Strategiakauden päättyessä Tampere United on laadukkaasti toimiva kes-

kisuuri noin 850 jäsenen seura. Yhtenä työkaluna toiminnan laadukkuuden 

kehittämisessä on Palloliiton laatujärjestelmä, jonka avulla kehitetään seu-

ran johtamista, urheilutoimintaa, sekä myyntiä, markkinointia ja viestintää. 

Seuran luottamushenkilöiden tukena on palkattu henkilökunta, joka on ot-

tanut osan luottamushenkilöiden juoksevista asioista hoitaakseen. Edustus-

joukkueiden varainhankinta mahdollistaa edustusjoukkueiden pelaamisen 

ja menestymisen sekä nykyisillä että korkeammilla sarjatasoilla. Yhteistyö-

kumppanuudet perustuvat molemminpuoleiseen luottamuksen sekä pitkiin 

tai ainakin vuodesta toiseen toistuviin sopimuksiin.

Laadukas toiminta ja johtaminen mahdollistavat seuran jäsenmäärän reilun 

kasvun. Kasvu tulee suurelta osin uusien joukkueiden perustamisen kautta, 

mutta myöskään seuran perustaa kannattajien seurana ei unohdeta, vaan 

jäsenmäärän kasvua haetaan myös tukemalla seuran kannattajapohjan kas-

vua. Tampere United on suuri tamperelainen jalkapalloseura, joka on nouse-

massa valtakunnalliseen näkyvyyteen laadukkaan toiminnan ja viestinnän 

avulla. Viestintä on aktiivista, erilaisilla media-alustoilla ilmenevää, nopeaa 

ja aina totta.
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MIESTEN EDUSTUS – VALMIINA YKKÖSEEN
Tampere Unitedissa miesten edustusjoukkue kasvaa kohti puoliammattilaisuutta ja valtakunnallisia sarjoja. Vuonna 

2024 Tampere United pelaa uudistuneessa Tammelassa vähintään Kakkosen terävimmässä kärjessä. Miesten kakkos-

joukkue tukee edustusjoukkueen toimintaa, ja sen tasoa pyritään nostamaan siten, että joukkueen nostaminen Kak-

koseen tulee mahdolliseksi. Edustusjoukkueen toiminnan perustan muodostaa laadukas arki, joka koostuu siitä, että 

joukkueen taustatiimiin panostetaan, ja siitä, että pelaajia kuunnellaan joukkueen toiminnassa.
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NAISTEN EDUSTUS – LAADUKAS YMPÄRISTÖ 
HARRASTAA KILPAILULLISESTI

Tampere Unitedin naisten toiminta on houkuttelevaa uutta nostetta hakeville tamperelaisille pelaajille ja kaupunkiin 

muuttaville meritoituneille aikuispelaajille. Toiminnan kehittämisessä kuunnellaan pelaajia ja pelaajien arkea paran-

netaan panostamalla niin edustusjoukkueen kuin kakkosjoukkueen taustatiimien laajuuteen. Kilpailullisesti edustus-

joukkue tavoittelee nousua Kakkosen kärkipäähän. Kakkosjoukkue toimii siltana edustusjoukkueen ja seuran junio-

ritoiminnan välillä, jossa nuorimmat pelaajat saavat kokemusta aikuisten peleistä, jotta he voivat ottaa harppauksen 

edustusjoukkueen kovempitasoisiin peleihin.
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SINIPAITA PÄÄLLÄ LAPSESTA AIKUISEEN – 
LAADUKAS YMPÄRISTÖ KEHITTYÄ PELAAJANA

Tampere Unitedilla on strategiakauden päätteeksi yhtenäinen pelaajapolku lapsuusvaiheesta nuoruusvaiheeseen. Pe-

laajaputkeen kuuluvat joukkueet pelaavat joko kilpa- tai haastajatasolla. Junioritoiminta tunnetaan ammattimaisesta 

valmennuksesta ja joukkueiden laadukkaasta johtamisesta. Jokaisen joukkueen taustalla toimii palkattu valmentaja 

sekä joukkueenjohtaja ja huoltaja.
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