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Elisan esitys

Oma esittely

Tampereen Pyrintö – organisaatio, lajit, talous, arvot

Varsinainen toiminta – tunnuslukuja

Tapahtumat – yhteisöllisyys, vapaaehtoiset

Sidosryhmätoiminta 

Kysymyksiä, kommentteja…



Elisa Hakanen

38 vuotias, Tampereelta

Pyrinnön urheilutoimenjohtaja (2013→)

Liikunnan ja terveystiedon opettajana 2005-2010

Liikunnanohjaaja (AMK)

Täydennyskoulutukset

”Pyrinnöstä eväät elämään”
Oma urheilu-ura 



Intohimona
organisointi

• Itsensä likoon laittaminen

• Vapaaehtoisten kanssa
toimiminen

• Jatkuva oppiminen ja 
kehittyminen

• Esikuvana oma isä



Salon Seudun 
Sanomat, 
elokuu 2020



Tampereen Pyrintö

Vuodesta 1896

2600 maksavaa jäsentä

Kahdeksan lajia: cheerleading, hiihto, koripallo, 
mäkihyppy, painonnosto, pikaluistelu, suunnistus ja yleisurheilu

27 olympiamitalia



Toiminta-ajatus

Seuran tarkoituksena on luoda yhdessä edellytykset kilpa – ja 
huippu-urheilulle sekä edistää liikuntaharrastusta ja 
seuratoimintaa.

”Urheilen aikani, olen seuratoiminnassa ikäni”



Tasapuolisuus

Osaaminen

Yhteisöllisyys

Elämyksellisyys

Vastuullisuus

Pyrinnön arvot



Tähtiseura: Cheerleading, koripallo, suunnistus & 
yleisurheilu



Talous

Vuosibudjetti n. 2,8 miljoonaa euroa

13 päätoimista, 7 puolipäivästä + miesten edustusjoukkue (8 pelaajaa)

Seuralla toimisto, pääseura vastaa jaostojen hallinto – ja 
toimistopalveluista

Jäsenmaksu 30 euroa / vuosi (maksavia jäseniä 2600)

Jokaisella lajilla on oma jaosto: vastaavat omasta taloudestaan

Viime kädessä vastuun kantaa seuran hallitus



Tulot

Harjoitustoiminta 35 %

Kilpailutoiminta 31 % 

Kumppanit 14 %

Avustukset 9 %

Jäsenmaksut 3 %

Muut 8 %

Menot

Urheilutoiminta 49 %

Henkilöstö 19 %

Kilpailutoiminta 13 %

Yleistoiminta 6 %

Kumppanit 3 %

Muut 10 %

Pyrinnön talousrakenne (koko seura)



Pyrintö työnantajana

Hallinto (7 päätoimista):
Toiminnanjohtaja 
Urheilutoimenjohtaja 
Toimistopäällikkö 
Miesten Korisliigan päävalmentaja 
Miesten Korisliigan valmentaja 
Miesten Korisliigan pelaajat (8 pelaajaa)
Markkinointi, tapahtumat (oppisopimusopiskelija)
Myynti



Cheerleading:

Lajipäällikkö 

Valmennuskoordinaattori 

Valmentaja 

Jaostoassistentti

Suunnistus:
Jaosto- ja nuorisovastaava

Koripallo:
Poikapuolen päävalmentaja

Tyttöpuolen päävalmentaja

Pyrintö työnantajana



Akatemiayhteistyö

Kolmikantasopimus:

Tre kaupunki, Pyrintö & akatemia

Akatemiavalmentajat Pyrinnöstä
- Koripallo: perusopetus ja II. aste

- Suunnistus: II. Aste

- Yleisurheilu: perusopetus ja II. asti



Vuoden urheiluseura 2020
Yleisurheilun Ruotsi-ottelu

- Oma charter, omat radat, omat flowt…

Harjoitukset etäyhteyksien päähän

Virtuaaliset kilpailut & näytökset

Suunnistuksessa GPS-seurannan 
hyödyntäminen harjoituksissa

Seuran omat huippu-urheilijat tsemppasivat & 
vetivät junnuille etätreenejä

Suunnittelua, pohdintaa, uuden oppimista, 
digiloikka kokouksissa! 



Pyrintö – tätä olemme

- Kilpa- ja huippu-urheiluun tähtäävä yleisseura

- Tapahtumajärjestäjä 

- Tarjoamme mahdollisuuden liikuntaharrastukseen ja 
seuratoiminnan harjoittamiseen

- Yhteisöllisyys ja #yhdessä tekeminen näkyy arjessamme



Juhlavuoden painopisteet

125 juhlavuosi

- Näkyy arjessa, vuosittaisissa tapahtumissa, juhlagaala, ansiomerkit, kaupungin 
vastaanotto

Olosuhteet
- Jatkuva vuoropuhelu kaupungin kanssa, kustannukset, liikuntapaikkarakentaminen

Meidän Pyrintö
- Vastuullinen ja vaikuttava toimija, jaostojen välinen yhteistyö



Pyrintö – näitä haluamme kehittää

- Aito urheiluseura (”kahvit+mokkapalat-ajatus” arjessa mukana)

- Toimintamme on ”parasta paikan päällä”

- Uudistuva, avoin ja vastuullisesti toimiva yleisseura

- Korisliigajoukkueet yhdessä lajien kärkiurheilijoiden kanssa muodostavat seuran 
urheilullisen lippulaivan

- Olosuhteet seuran toiminnan edellyttämällä tasolla

- Yleisseuran mahdollisuudet käytössä
Yhteiset koulutukset, lajiosaamisen hyödynnys, seminaarit

- ”kaikille mahdollisuus rahasto” toimii arjessa

- Hallinnossa on riittävät resurssit toiminnan pyörittämiseen



Varsinainen toiminta



Harrastajien tunnuslukuja
Yleisurheilu: 750 urheilijaa

Koripallo: 808 lisenssipelaajaa

Cheerleading: 820 harrastajaa

Suunnistus: 505 suunnistajaa

Painonnosto: 110 nostajaa

Hiihto: 100 harrastajaa

Pikaluistelu, keilaus 30 harrastajaa



#yhdessä

• Aikuisurheilijat osana perustoimintaa

• Yksilöurheilu on parhaillaan hyvää
joukkuetoimintaa

• Esikuvat, roolimallit, parhaat
motivaattorit nuorille urheilijoille

• Urheilijat ymmärtävät tapahtumien
taloudellisen merkityksen

• Osaamisen hyödyntäminen yli
jaostorajojen



Valmentajia

Cheerleading 50

Hiihto 10

Koripallo 80 

Painnonnosto 10

Suunnistus 50

Yleisurheilu 40

Vuosittaisia tapahtumia

Cheerleading 2-3 näytöstä

Hiihto 5-7 kisaa

Koripallo 500 peliä

Painonnosto 5 kisaa

Suunnistus 50 kilpailua

Yleisurheilu 40-50 kilpailua

Perustoiminnan tunnuslukuja



Huippu-urheilun tunnuslukuja

Suomen eliittiä koripallossa, painonnostossa, suunnistuksessa ja yleisurheilussa

Miesten korisliigassa toiseksi eniten mestaruussarjakausia (54.menossa)

Kaudella 2020-2021 kahdeksan ammattilaispelaajaa

Vuonna 2019: 10 Arvokisamitalia

Suunnistus 3 (Kuukka, Niemi, Harju),  Pyöräsuunnistus 2 (Nurminen & Lilja),

Yleisurheilu 5 (Hurske, Sillman, Junnila, Vanninen & Lento) 

Vuonna 2021: Ella Junnila korkeuden halli SE 192, Kukonlehto & Saari nuorten
MM-hiihtojen joukkueeseen

Apurahaurheilijoita 2021: 6 Yleisurheilijaa, 3 suunnistajaa



Yleisseuran mahdollisuudet

Seurafanitus → Fan Club?

Näkyvyys: koko ajan joku laji pinnalla

Perinteinen, tunnettu

Seurahistoria, tarinallisuus, miten mukana arjessa?



Yksilöurheilun haasteet – Elisan haaveet

Valovoimaiset yksilöurheilijat

- Huntington, Hurske, Junnila, Harju, Niemi, Kuukka, Kujanpää….

Koripallojoukkue ammattipelaajia
- Miesten Korisliiga

Yleisseura, joka mahdollistaa ammattiurheilun – myös ykslöurheiluun
→ rahoitusvirtojen miettiminen, seura työnantaja 
→ paljon pohdintaa miten Euroopassa suuret huippuseurat toimivat. Ammattijoukkue –
amatööriurheilu (esim. HSV). 

Yksilöurheilusta joukkueurheilua → työntekijäksi seuraan



Tapahtumat





Tunnettu tapahtumajärjestäjä

Vuosittain merkittäviä tapahtumia

Tasaisin väliajoin isoja kv.tapahtumia

Kaupungin tunnettavuuden & matkailun edistäjä

Liikuntapalveluiden sekä muiden kaupungin yksiköiden 
kanssa saumaton yhteistyö



Kv.tapahtumia tasaisin
väliajoin

2001 MM-kisat, Suunnistus

2003 U19 EM-kisat, yleisurheilu

2008 Kalevan kisat, yleisurheilu

2008 Jukolan viesti, suunnistus

2009 EYOF, koripallo & yleisurheilu

2013 U23 EM-kisat, yleisurheilu

2016 Ruotsi-ottelu, yleisurheilu

2018 U20 MM-kisat, yleisurheilu

2018 Ruotsi-ottelu, yleisurheilu

2020: Ruotsi-ottelu, yleisurheilu



Vuosittaiset tapahtumat –
jaostojen talouden kivijalka

• Koripallon Delfin Basket, 260-280 joukkuetta

• Yleisurheilun TJIG, 1500 kilpailijaa

• Tampere Puolimaraton, 1500 juoksijaa

• 400 koripallo-ottelua

• 45-50 yleisurheilun kisatapahtumaa

• Cheer Teamin talvi- ja kevätnäytökset

• Suunnistuksen iltarastit

• Suunnistuksen Grano Games

• Painonnoston Rönnin kisat



Mitä seuraavaksi?

Kalevan Kisat 2021

Yleisurheilun Masters EM-kilpailut 
2022

European Masters 2023 – 30 lajin 
tapahtuma

Kovat hallikisat kiinnostaa myös, 
nuorten arvokisat?

Missä maaottelu 2022?



Tapahtumat - varainhankintana

TV-näkyvyys: mainonnallinen mahdollisuus (erityisesti yleisurheilun suosio)

Yhdistettävissä yksilöurheilijoiden kumppanuuksiin: ”Urheilijan esiintyminen kotikentällä”

Perusseuratoiminta: kahvi-pulla-grillimakkara-mokkapala

VIP-toiminta

Osallistumismaksut

Tapahtumapaikat vapaita kaupallisista toimijoista: mahdollisuus kokonaisvaltaiseen varainhankintaan



Yhteisöllisyys

Taloudellinen ja muu hyöty kilpailuiden 
järjestämisestä:

-Omille urheilijoille maksutonta kilpailutoimintaa

-Seuran imagon vahvistaminen

-Yhteisöllisyys, reilut 1500 toimijaa vuosittain

-Mahdollisuus vaikuttaa

-Yhteiskuntavaikuttaminen

-Elämysten tuottaminen

-Kaupungin tunnettavuuden edistäminen



Pyrintöläisyys

• Omien huippu-urheilijoiden kasvattaminen

- Oravanpolkukoulusta suunnistuksen MM-mitalistiksi
- Hippo-Viikkokisoista olympiatason aituriksi
- Koriskoulusta ammattipelaajaksi

• Omien urheilijoiden kasvattaminen osaksi elinikäistä Pyrintöläisyyttä
- Huippu-urheilija, valmentaja, seuratoimija, vaikuttaja

• = Pyrintöläisyys, #munseura



Sidosryhmätoiminta



Tampereen kaupunki

Cheerleading-toimintaa lukuun ottamatta kaikki muut lajit kaupungin tiloissa

Läheiset välit, paljon yhteisiä tapahtumia
- kaupungin edustajia mukana isompien tapahtumien järjestelytoimikunnissa

Vuosittainen toiminta-avustus, projektituet

Olosuhteiden sparrausta

Liikuntapalveluiden lisäksi läheistä yhteistyötä tapahtumatoimiston sekä 
sivistyspalveluiden kanssa.



Pyrintö EMCA-
verkostossa

• European Multisport Club 
Association 

• Pyrintö hyväksytty mukaan 
ensimmäisenä suomalaisseurana

• Yhteisö mukana Erasmus –
hankkeissa



Lajiliitot

Yhteisiä tapahtumia:
- mm. Ruotsi-ottelu, yleisurheilun nuorten arvokisoja

- Liiton edustajia mukana isompien tapahtumien järjestelytoimikunnissa

Suomen mestaruuskilpailuja

Jonkin verran koulutus- ja kehitysprojekteja

Huippu-urheilussa urheilijoiden asioiden hoitoa henkilökohtaisella tasolla



Mihin tarvitsemme apua?

Edunvalvonta:

- Perustoiminnan jatkuminen

- Yleisötilaisuudet

Urheilun arvostaminen

Sparraukset…
- työnantajana - henkilöstöhallinto

- ”yleinen huolenpito”

-Avustukset, projektit, tiedotus



Aika kysymysten ja kommenttien ☺



Kiitos!


