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Pyrintö on kiistatta maan kärkiseura myös koripalloilussa. Meillä on määrää ja laatua. Sen todistaa lisenssien määrä, 
jossa olimme viime kaudella valtakunnallisessa laskennassa suurin seura pääkaupunkiseudun ulkopuolella, 3. suurin 
Suomessa kaiken kaikkiaan. Laadusta kertoo vaikkapa miesten Korisliigan 5. SM-mitali 8 vuoden sisään tai B-tyttöjen  
25 vuoden tauon jälkeen saavutettu Suomen Mestaruus viime keväältä. Ja ennen kaikkea, että meillä on tälläkin 
kaudella joukkue kaikissa nuorten SM-sarjoissa. Emme kuitenkaan voi pysähtyä ihailemaan omaa kuvaa peilistä, 
vaan katse on suunnattava tulevaisuuteen.

Pyrinnön koripallojaoston johtokunta on päättänyt päivittää strategiansa auttamaan arkisten valintojen tekemi-
sessä, antamaan johdonmukaisuutta, suuntaa ja reagointiaikaa jaoston päätöksenteolle. Edellisen kerran iso han-
ke toteutettiin 5 vuotta sitten ja se on toiminut suuntaviittana usean vuoden ajan. Sen seurauksena muutimme 
mm. valmennusmallimme nykyiseen. Moni silloin asetetuista tavoitteista ja toimintatavoista on nykyään arkipäi-
vää, melkein kaikkia uudistuksia on vähintään kokeiltu.

Yhteiskunta on kuitenkin muuttunut, ihmisten odotukset ovat muuttuneet. Kun 2011 linjasimme, että Pyrintö 
on nimenomaisesti kilpaurheiluseura, se ei riitä enää tänään. Yhteiskunta odottaa urheiluseurojen olevan enem-
män, koko kansan liikuttajia. Puhutaan urheiluseurojen yhteiskuntavastuusta. Ihan kuin satojen lasten harrastuk-
sen pyörittäminen talkoovoimin ei itsessään täyttäisi tuota velvoitetta.

Pyrinnön koris on kuitenkin elänyt ajassa. #munseura -ajattelun alla toimii jo nykyään aikuisten koriskouluja, Uni-
fied-erityisryhmien korista ja ihan pienimmille tarjottua Pikkususi-toimintaa. Tarjoamme kaikille melkein kaikkea, 
paljon muutakin kuin kilpaurheilua. Ensivuodelle onkin tavoitteena entisestään laajentaa meidän tarjontaa ja aloi-
taa vanhimmille juniori-ikäluokille tarjottavat harraste-ryhmät. Näin saamme korikseen uusia harrastajia ja sidos-
ryhmiä, lajin tunnettuus kasvaa ja urheilun yhteiskunnallinen merkitys kasvaa. Toiminnan pohja on kuitenkin edel-
leen kymmenet tavoitteellisesti urheilevat lasten ja aikuisten ryhmät.  Kun mukana on monenlaisia erilaisin odo-
tuksin toimivia ryhmiä, on tärkeää, että strategiassa onnistumme linjaamaan, millainen seura me olemme, mitä 
me tarjoamme ja millä edellytyksin. Johdonmukaisuus ja läpinäkyvyys päätöksenteossa ratkaisevat.

Strategiatyöhön liittyy myös aina toiminnan arvojen arviointi. Pyrinnön koriksen arvoiksi määriteltiin vuonna 2011: 
yhteisöllisyys, tavoitteellisuus, tervehenkisyys, osaaminen ja tasapuolisuus. Hyviä arvoja, välttämättä näihin ei tar-
vitse nyt koskea. Pyrintö on Suomen suurimpia yleisseuroja ja koko seuran arvot ohjaavat lopulta myös koripal-
lojaoston toimintaa. Tampereen Pyrintö ry. on rekisteröity yhdistys ja se asemoi meidät juridisesti. Yhdistys ei voi 
tuottaa säännöllistä ylijäämää. Emme toisaalta voi ottaa myöskään sellaisia toiminnallisia tai taloudellisia riskejä 
jotka koituvat muiden joukkueiden, seurayhteisön tai yhteiskunnan maksettaviksi. Aika usein urheilun maailmassa 
käytetään haukkumasanana ”amatöörimäisyyttä” tai toimintaa ylevöittämässä termiä ”ammattimainen”. Amatööri-
mäisyys: miksi se on kirosana? Miksi sitä vähätellään? Ihan kuin se suoraan tarkoittaisi huonoa laatua. Ns. ammat-
tilaisseuroista on lukuisia esimerkkejä, myös koriksesta, kuinka asiat on hoidettu todella huonosti. Niitä ei enää ole.

Pyrintö on ylpeästi rekisteröity yhdistys ja amatööriseura. Meidän toimintamme pyörii lähes kokonaan vapaa-
ehtoistyötä tekevien, koripalloa harrastavien ihmisten varassa. Amatööritoiminnan tarkoitus parhaimmillaan on 
luoda vaikkapa 120 vuotta kestävä instituutio joka liikuttaa ihmisiä ja tarjoaa elämyksiä yhteiseksi hyväksi. #AINA

Kati Packalen
koripallojaoston puheenjohtaja

...katse on suunnattava 

tulevaisuuteen. 
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Tein kesällä pitkän rannikolta rannikolle ulottuneen road trip -seikkailun läpi Yhdysvaltojen. Yli 12.000 km autoi-
lun aikana ehti miettiä kaikenlaista ja Amerikan kummallisuudet auttoivat suhteuttamaan asioita. Etelä-Dakotas-
sa, Black Hillsin vuorilla, on kaksi valtavan kokoista monumenttia joista Mt.Rushmoren presidenttien päitä raken-
nettiin ideasta valmiiksi n. 20 vuotta. Toista, intiaanipäällikkö Crazy Horsen monumenttia rakennetaan yhä, vaik-
ka työt ovat alkaneet jo 1947. Kuvanveistäjillä oli ymmärrys hankkeittensa koosta, kärsivällisyyttä ja suhteellisuu-
den tajua. Oivallus, että jos aikoo tehdä jotain merkittävää, se ei voi olla yhden miehen hanke vaan siihen tarvi-
taan valtavasti tekijöitä ja että työ jatkuu sukupolvilta toisille.

Näin on rakennettu myös Pyrinnön koripalloilua. 1970-luvulla meillä oli satunnaisia junnujoukkueita, lähes poik-
keuksetta aina kaksi ikäluokkaa samassa ryhmässä ja ryhmäkoko silti useimmiten kolmasosa nykyisistä. Vaiheit-
tain, kun junnuista ryhdyttiin johdonmukaisesti kouluttamaan peliuran päättyessä valmentajia, toimintamme alkoi 
kasvaa. Nykyään Pyrinnöllä on tasokkaat joukkueet ja laadukasta toimintaa jokaisessa ikäluokassa A-junioreista 
supermikroihin. Ja kasvu jatkuu: kun huipputyötä tehneiden Mirva Jokisen (tytöt) ja Tuomas Hollin (pojat) johdol-
la toimiviin supermikrojen ryhmiin tulee koko ajan lisää ja lisää lapsia, täytyy miettiä uusia toimintamalleja. Onko 
ensi syksynä käynnistettävä pienimmille kaupunginosatoiminta?

Pyrinnöllä on tälläkin kaudella joukkue kaikissa A- ja B-ikäisten SM-sarjoissa, niin tytöissä kuin pojissa. Pyrin-
nön lisäksi vain HNMKY on yltänyt vastaavaan. Erittäin vahvan C-junnutoimintamme vuoksi on hyvä syy luottaa, 
että keväällä myös C-tytöt ja -pojat pelaavat SM-sarjaa. Ei se ole sattumaa, vaan seurausta toimintatavastamme.
 
Minun tehtäväni nuorten valmennuspäällikkönä on luoda edellytyksiä kasvulle. Kasvulle on käytännössä 3 kriit-
tistä haastetta:  
1) Salit. Saammeko riittävästi korikseen ja isoille ryhmille soveltuvia salivuoroja? Tähän tarvitsemme yhteiskun-
nalta entistä enemmän apua.
2) Valmentajien määrä. Saammeko uran lopettavista pelaajista uusia valmentajia? Jaksavatko kokeneet valmenta-
jat jatkaa arvokasta työtään? Pystymmekö rekrytoimaan osaavia, sitoutuvia ja kunnianhimoisia valmentajia seu-
ran ulkopuolelta?
3) Valmennuksen laatu. Valmentaminen vaatii jatkuvaa opiskelua. Pystymmekö järjestämään valmentajillemme 
oikeanlaisia koulutuksia? Onnistummeko kokoamaan toimivat valmennusryhmät? Valmennus ei ole enää nyky-
ään kenenkään sooloilua vaan aina ryhmätyötä. Myös kunnia pitää olla valmis jakamaan.

Lapsien määrästä en ole huolestunut. Koris vetää, kunhan toiminta on laadukasta. Korikselle on Tampereel-
la kysyntää ja Pyrinnöllä on hyvä maine. Meillä on näyttöjä, kun miesten edustusjoukkueessa Korisliigassa pelaa 
6 omaa kasvattia (+useampi muissa seuroissa ympäri Suomea), miesten 1A-divarissa peräti 10. Naisten edustus-
joukkueessa 1-divarissa on 8 Pyrinnön kasvattia. Yhtä lailla ylpeitä olemme tietysti niistä pelaajista, jotka ovat tul-
leet Pyrintöön muista seuroista, he ovat tärkeä osa joukkuettaan. Mutta seurana meidän pitää muistaa, että rek-
rytoimalla pelaajia seurasta toiseen emme ole tehneet vielä yhtään uutta pelaajaa suomalaiseen korikseen. Vain 
omat kasvatit kertovat pitkäjänteisestä työstä.

Unelmoin siis yhä suuremmasta Pyrinnöstä, joka luovii läpi suhdannevaihteluista, kestää tuulet ja myrskyt. Ja kas-
vaa edelleen. Palaan Etelä-Dakotaan. Crazy Horsen monumentin suunnittelijan ja työt käynnistäneen kuvanveis-
täjä Koczak Ziolkowskin sanat löytyvät vaatimattomasta kyltistä vuoren juurelta: ”Don’t ever forget your dreams”.

Kössi
jukka.raja-aho@tampereenpyrinto.fi
puh. 0400 833 058

”Don’t ever 

forget your dreams.”

ison ja kestävän rakentaminen 
vaatii kärsivällisyyttä  
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Nuorten valmennuspäällikkö Jukka ”Kössi” Raja-aho:
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#4 antero lehto #10 andre Stringer

MiESTEN KoriSliiGa

#1 Wally Judge
Syntymäaika: 2.4.1984
Pituus ja paino: 185 cm, 85 kg
Siviilisääty: Naimisissa
Miten vietät vapaapäivän? Rentoutuen
Pelipäiväsi rituaalit? Aamuheittely, lounas, 
lepo, välipala, peli
Kun pääset laittamaan ruokaa, millainen 
on kolmen ruokalajin menusi? Kaikki luon-
nistuu, vaimolla käynyt hyvä tuuri kun kotona hyvä 
kokki.
Paheesi? Epäterveellinen ruokavalio
Kuka kertoo joukkueen parhaimmat jutut? 
Juri Heinämäen tarinoiden kuuntelu on leppoisaa, 
jokseenkin aikaa vievää puuhaa.
Heikkoutesi ja vahvuutesi pelikentällä?  
Molempia löytyy riittämiin.
Pelaatko pokemonia, levelisi siinä? Pelattu 
läpi jo monesti.
Missä olet kehittynyt parhaiten verrattuna 
viime kauteen? Kausijulkaisuun vastaamisessa
Paras korismuistosi? Suomenmestaruudet 
2010, 2011 ja 2014
Pyrinnön sijoitus kaudella 2016-2017?  
Tavoitteena olla voittava joukkue.
Terveiset yleisölle! Tehdään kevätkaudella Pyy-
nikistä paha paikka vastustajille pelata, aivan kuten 
tehtiin viime kaudella YHDESSÄ!!!!
Kummipelaaja: Mikrotytöt 08

Syntymäaika: 4.12.1991
Pituus ja paino: 5’9, 84 kg
Siviilisääty: Single
Miten vietät vapaapäivän? Relaxing an  
listening to music
Pelipäiväsi rituaalit? Listen to music an  
meditate
Kun pääset laittamaan ruokaa, millainen 
on kolmen ruokalajin menusi? Chicken,  
veggies and salad
Paheesi? Being to quiet and video games
Kuka kertoo joukkueen parhaimmat ju-
tut? Wally 
Heikkoutesi ja vahvuutesi pelikentällä?  
Sometimes I over dribble the ball,
I can shoot an pass very well
Pelaatko pokemonia, levelisi siinä? I don’t 
like Pokémon
Missä olet kehittynyt parhaiten verrattuna 
viime kauteen? My reading of the screens an  
finishing at the basket
Paras korismuistosi? Scoring 61 in the first 
game of my Junior year of high school
Pyrinnön sijoitus kaudella 2016-2017?  
Number 1
Terveiset yleisölle! Thank you to all the fans for 
welcoming me to the team. Support is a big key 
to success. I definitely appreciate everything you 
all do. We are going to fight as hard as we can to 
win every night out.

Syntymäaika: 24.8.1990
Pituus ja paino: 208 cm, 113 kg
Siviilisääty: Single
Miten vietät vapaapäivän? I spend my free 
days watching basketball highlights, movies, and 
playing video games.
Pelipäiväsi rituaalit? On game days I like to lay 
down and watch my favorite show weeds as I eat 
a snack. Then I take a nap and wake up and take 
a shower right before I head to the gym to wake 
my body up. 
Kun pääset laittamaan ruokaa, millainen on kol-  
men ruokalajin menusi? The meal I like to make mode  
is baked chicken wings, broccoli with sliced potatoes, 
and white rice with a little bit of butter and garlic.
Paheesi? My bad habit is that I don’t sleep enough 
because I feel like I need to always be working.
Kuka kertoo joukkueen parhaimmat ju-
tut? Andy
Heikkoutesi ja vahvuutesi pelikentällä? 
Weakness: shooting
Strength: I play with passion for the game.
Pelaatko pokemonia, levelisi siinä? I do but 
my game got deleted when my phone broke. 
Missä olet kehittynyt parhaiten verrattuna 
viime kauteen? Since I was hurt last season I’m 
would say everything but enjoying the game and 
my teammates more is what I’ve gotten better at. 
Paras korismuistosi? Becoming a All-American
Pyrinnön sijoitus kaudella 2016-2017?
Terveiset yleisölle! We will play hard so that we 
compete for championship
Kummipelaaja: Mikrotytöt 07
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#12 Ville pekkola #13 Joonas Cavén #21 petri Heinonen
Syntymäaika: 31.1.1989
Pituus ja paino: 190 cm, 92 kg
Siviilisääty: Parisuhteessa
Miten vietät vapaapäivän? Kavereiden kanssa
Pelipäiväsi rituaalit? –
Kun pääset laittamaan ruokaa, millainen 
on kolmen ruokalajin menusi? Tilaan woltilla 
kaikkea riittävästi
Paheesi? Kaikki epäterveellinen ruoka
Kuka kertoo joukkueen parhaimmat jutut? 
Kaikki jutut on jo kerrottu loppuun tällä porukalla
Heikkoutesi ja vahvuutesi pelikentällä? 
Heikkous: tän kauden aikana on tutuks tullu nilkka- 
vammat, että varmaan ehjänä pysyminen
Vahvuus: peräänantamattomuus ja taistelu
Pelaatko pokemonia, levelisi siinä? En pelaa
Missä olet kehittynyt parhaiten verrattuna 
viime kauteen? Vastustajan ärsyttämiskyky on 
kehittynyt, mikä johtunee omasta turhautumisesta 
kun ei heitto ole toisessa päässä
Paras korismuistosi? Niitä on todella paljon, 
mutta tottakai tuo parinvuoden takainen mesta-
ruuskausi on hienoin ja unohtumattomin
Pyrinnön sijoitus kaudella 2016-2017? Tällä  
iällä korista ei enää pelata ”kivojen kausien” ja  
kehittymisen takia, vaan menestys on ensisijaisen 
tärkeää. Viimekauden sijoitusta pitää parantaa
Terveiset yleisölle! Kausi on pitkä ja niinkuin  
alkukausi jo osoittikin, on pienestä kiinni mihin 
suuntaan pelit lähtevät kulkemaan! Kulkekaa mei-
dän kanssa tämä kausi yhdessä, ja olkaa se pieni 
erotus, mikä tekee meistä kovemman kuin muut!
Kummipelaaja: C-pojat

Syntymäaika: 12.9.1988
Pituus ja paino: 207 cm, 100 kg
Siviilisääty: Naimisissa
Miten vietät vapaapäivän? Nukun pitkään. 
Syön hyvin ja vietän aikaa perheen tai kavereiden 
kanssa. Joskus luen tai käyn kävelyllä.
Pelipäiväsi rituaalit? Ensin aamutreenit, jonka 
jälkeen lounas. Muutama tunti ennen peliä päivä-
unet ja välipala.
Kun pääset laittamaan ruokaa, millainen 
on kolmen ruokalajin menusi? Alkuun sieni-
keitto, pääruoaksi paistetut muikut ja peruna- 
muusi, jälkiruoaksi köyhät ritarit vaniljajäätelöllä ja 
mansikoilla.
Paheesi? Limsa ja salmiakki
Kuka kertoo joukkueen parhaimmat jutut? 
Apuvalmentaja Juri
Heikkoutesi ja vahvuutesi pelikentällä? 
Vahvuuksia ovat puolustaminen ja screenien teko
Heikkouksia ovat loput osa-alueet
Pelaatko pokemonia, levelisi siinä? En pelaa
Missä olet kehittynyt parhaiten verrattuna  
viime kauteen? Huomioin vaimoa enemmän ja 
vaipanvaihto onnistuu myös viime kautta paremmin
Paras korismuistosi? Yläasteen koulujen välinen  
mestaruus Kaukajärven koulun joukkueessa.
Pyrinnön sijoitus kaudella 2016-2017? 1.
Terveiset yleisölle! Kiitos tuesta ja kannustuk-
sesta!
Kummipelaaja: Supermikropojat 09-10

www.hakasenleipomo.fi

Syntymäaika: 9.1.1993
Pituus ja paino: 211 cm ja hyvin syödyn päivän 
jälkeen 90,65 kg
Siviilisääty: Seurustelee 
Miten vietät vapaapäivän? Ball is life. No days 
off.
Pelipäiväsi rituaalit? 1-2,5 banaania ennen  
peliä.
Kun pääset laittamaan ruokaa, millainen 
on kolmen ruokalajin menusi? Edelleenkään 
en kummoisesti osaa kokata. Aika hyvin tiedän jo 
kauanko valmisruokia kannattaa mikrossa pitää.
Paheesi? Ka ka karamellit.
Kuka kertoo joukkueen parhaimmat jutut? 
Määrä korvaa laadun. Joten ehdottomasti Ville.
Heikkoutesi ja vahvuutesi pelikentällä?  
Pitkä ja laiha. 
Pelaatko pokemonia, levelisi siinä? ... On 
mulla pokekortteja
Missä olet kehittynyt parhaiten verrattuna 
viime kauteen? Taputtaminen
Paras korismuistosi? Scania mestaruus
Pyrinnön sijoitus kaudella 2016-2017?  
Toivottovasti parempi kuin viimekaudella.
Terveiset yleisölle! Kiva kun käytte peleissä. 
Kiitos!
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#31 Topias palmi #35 J´nathan Bullock
Syntymäaika: 26.8.1994
Pituus ja paino: 195 cm, 92 kg
Siviilisääty: Suhteessa
Miten vietät vapaapäivän? Pelaan pleikkaa 
ja pakotan tyttöystäväni katsomaan kun pelaan 
pleikkaa
Pelipäiväsi rituaalit? Elitessä lounas, pikaset 
päikkärit ja hyvissä ajoin hallille kuuntelemaan  
juttuja
Kun pääset laittamaan ruokaa, millainen 
on kolmen ruokalajin menusi? Toistaiseksi  
mua ei olla päästetty keittiöön muuta kuin jää- 
kaapille
Paheesi? Vihreät pringlesit
Kuka kertoo joukkueen parhaimmat jutut? 
Ehdottomasti joukkueen kovin jerrymaisteri on  
Juri Heinämäki
Heikkoutesi ja vahvuutesi pelikentällä? 
Heikkoudet high postissa ja vahvuudet low  
postissa
Pelaatko pokemonia, levelisi siinä? Pelaan 
niitä oikeita ja alkuperäisiä ja tittelini on pokemon-
mestari
Missä olet kehittynyt parhaiten verrattuna 
viime kauteen? Vauhtia on tullut lisää ja aina  
silloin tällöin käsi osuu pehmusteeseen
Paras korismuistosi? Kauden 13-14 korisliigan 
mestaruus ja universiadit Etelä-Koreassa
Pyrinnön sijoitus kaudella 2016-2017? Kyllä  
me taas kaivetaan tie final fouriin ja sitä kautta  
finaaleihin asti
Terveiset yleisölle! Pitäkää mekkalaa
Kummipelaaja: Minitytöt 05-06

MiESTEN KoriSliiGa

Syntymäaika: 25.6.1987
Pituus ja paino: 196 cm, 105 kg
Siviilisääty: Not married
Miten vietät vapaapäivän? 2k and call of Duty 
and read and write
Pelipäiväsi rituaalit? – 
Kun pääset laittamaan ruokaa, millainen 
on kolmen ruokalajin menusi? I cook pasta 
with chicken and sauce
Paheesi? Sweet tooth is a bad habit
Kuka kertoo joukkueen parhaimmat jutut? 
Ville is the funny guy
Heikkoutesi ja vahvuutesi pelikentällä?  
Caring too much is a weakness and my strengths 
is adaptability
Pelaatko pokemonia, levelisi siinä? I don’t 
play Pokémon
Missä olet kehittynyt parhaiten verrattuna 
viime kauteen? –
Paras korismuistosi? Best basketball memory 
is playing in March madness
Pyrinnön sijoitus kaudella 2016-2017?
Terveiset yleisölle! Moi to all the fans, hope you 
all have Happy Holidays and kiitos for standing by 
us through such an up n down season.
Kummipelaaja: Minipojat 05

#24 ricky Minard
Syntymäaika: 11.9.1982
Pituus ja paino: 194 cm, 94 kg
Siviilisääty: Married with children
Miten vietät vapaapäivän? –
Pelipäiväsi rituaalit? –
Kun pääset laittamaan ruokaa, millainen 
on kolmen ruokalajin menusi? – 
Paheesi? –
Kuka kertoo joukkueen parhaimmat ju-
tut? –
Heikkoutesi ja vahvuutesi pelikentällä?  
My strength on the court are my leadership and 
ability to get to the basket. My weakness is  
probably my three point shooting. But I’ve been 
working hard and it is getting better.
Pelaatko pokemonia, levelisi siinä? Yes I do 
play Pokémon go in my level is 23.
Missä olet kehittynyt parhaiten verrattu-
na viime kauteen? I think this year I have most 
improved on my three-point shot.
Paras korismuistosi? The best memory of  
my basketball career is winning the euro cup 
championship.
Pyrinnön sijoitus kaudella 2016-2017? Our 
goal this year is to finish as high as we can in the 
standings and be playing great going into the 
playoffs. Terveiset yleisölle! Pyrinto fans I love 
you! we appreciate the support continue to back 
us up so that we can have a great finish to the 
season.
Kummipelaaja: Minipojat 06
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#40 Justus Kilpinen
Syntymäaika: 23.8.1993
Pituus ja paino: 193 cm, 88 kg
Siviilisääty: Sinkku
Miten vietät vapaapäivän? Nukun, opiskelen 
ja pelaan pleikkaria tai kattelen netflixiä.
Pelipäiväsi rituaalit? Aamutreenit, lounas ja 
päiväunet.
Kun pääset laittamaan ruokaa, millainen 
on kolmen ruokalajin menusi? Skippaan  
alkuruuan, pääruuaksi makaroonilaatikko tai  
lasagne ja jälkiruuaksi jätskiä.
Paheesi? Karkki
Kuka kertoo joukkueen parhaimmat jutut?  
Juri
Heikkoutesi ja vahvuutesi pelikentällä? 
Vahvuus: oikean käden lay up 
Heikkous: vasemman käden lay up
Pelaatko pokemonia, levelisi siinä? En pelaa
Missä olet kehittynyt parhaiten verrattuna 
viime kauteen? Kokonaisuudessaan kehittynyt 
paremmaks pelaajaksi. 
Paras korismuistosi? Scania cupin voitto 2011 
& Delfin basket turnaukset Team Möllikän kanssa!
Pyrinnön sijoitus kaudella 2016-2017? 1.
Terveiset yleisölle! Kiitos kannustuksesta ja  
tuesta! Teidän ansiostanne Pyynikillä on aina kiva 
pelata. Nähdään Pyynikillä!
Kummipelaaja: Mikropojat 08

KOTIPELIT KAUDELLA
 2016-2017

la 31.12.2016 klo 15.00 
vs. Karhu 

pe 6.1.2017 klo 18.30 
vs. Vilpas 

ke 11.1.2017 klo 18.30 
vs. Kobrat 

pe 27.1.2017 klo 19.05 
vs. Seagulls 

pe 3.2.2017 klo 18.30 
vs. BC Nokia 

ke 8.2.2017 klo 18.30 
vs. Kataja Basket 

pe 17.2.2017 klo 18.30 
vs. Kouvot 

ke 1.3.2017 klo 18.30 
vs. Korihait 

ke 8.3.2017 klo 18.30 
vs. Kataja Basket 

pe 17.3.2017 klo 18.30 
vs. KTP-Basket 

pyrinto.fi
 #munseura #aina
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ValmeNtaJa

Juri Heinämäkiilkka palviainen artem Khvorost
PääValmeNtaJa ValmeNtaJa

MiESTEN KoriSliiGa

Syntymäaika: 5.6.1987
Pituus ja paino: Lyhyt mutta lihava
Siviilisääty: Avoliittolainen
Miten vietät vapaapäivän? Yritän pötköttää 
paljon
Pelipäiväsi rituaalit? Pelejä niin paljon niin ei 
viitsi rutiineilla pilata
Kun pääset laittamaan ruokaa, millainen 
on kolmen ruokalajin menusi? Alkupalat ja 
jälkiruoka pitää tilata mut erittäin hyvät lihapullat 
osaan tehä
Paheesi? Burgerit
Kuka kertoo joukkueen parhaimmat jutut? 
Jontulla on yllättävän terävät jutut pitkästä varres-
ta huolimatta
Heikkoutesi ja vahvuutesi pelikentällä? 
Heikkous on urheilu ja vahvuus on ylivoimainen
pelikäsitys/pallonkäsittely/syöttötaito/pukukoppi-
pelaaminen
Pelaatko pokemonia, levelisi siinä? Pelasin 
ja lopetin 14 tasolle
Missä olet kehittynyt parhaiten verrattuna 
viime kauteen? Jutun kertojana
Paras korismuistosi? Kaikkien joukkueiden 
kanssa hienoja muistoja. Tärkeimpiä on ne kaverit 
mitä saanut tän matkan varrella.
Pyrinnön sijoitus kaudella 2016-2017? Pykä-
län parempi ku viime vuonna
Terveiset yleisölle! Keep up the good work!

Syntymäaika: –
Pituus ja paino: 178 cm, 78 kg
Siviilisääty: Naimaton
Miten vietät vapaapäivän? Mikä se on? Käyn 
katsomassa urheilua ja keikoilla.
Pelipäiväsi rituaalit? Aamutreeni, lounas,  
paidan silitys, Spotify päällä koko päivän
Kun pääset laittamaan ruokaa, millainen 
on kolmen ruokalajin menusi? Vuohenjuusto-
salaatti, cannellonit, minttujäätelö
Paheesi? Liiallinen huono kielenkäyttö
Kuka kertoo joukkueen parhaimmat jutut? 
Kapteeni Lehto
Heikkoutesi ja vahvuutesi pelikentällä? -
Pelaatko pokemonia, levelisi siinä? En
Missä olet kehittynyt parhaiten verrattuna 
viime kauteen? Kehittynyt ihmisenä
Paras korismuistosi? Näitä alkaa olla jo monia. 
Mainitakseni joitain miesten EM-finaali 2003,  
Suomen miesten voitto Serbiasta 2008,  
U17 MM-kilpailut 2016 Espanjassa.
Pyrinnön sijoitus kaudella 2016-2017? 1.  
loppujen lopuksi
Terveiset yleisölle! Korisliiga on erittäin koti-
voittoinen sarja. Mölyä ja tunnelmaa Pyynikille  
niin saadaan varmistettua kotikenttäetu jokaiseen 
otteluun.

Syntymäaika: 20.12.1984
Pituus ja paino: 185 cm, 90 kg
Siviilisääty: Naimaton
Miten vietät vapaapäivän? Hyvän ruoan ja  
leffan parissa
Pelipäiväsi rituaalit? -
Kun pääset laittamaan ruokaa, millainen 
on kolmen ruokalajin menusi? Lihapullat,  
uuniperuna ja sienikastike
Paheesi? -
Kuka kertoo joukkueen parhaimmat ju-
tut? Juri
Heikkoutesi ja vahvuutesi pelikentällä?  
Onneksi en joudu kentälle, sillä heikkouksia on 
paljon
Pelaatko pokemonia, levelisi siinä? Jooo, 
en pelaa
Missä olet kehittynyt parhaiten verrattuna 
viime kauteen? Toivottavasti monissakin  
asioissa
Paras korismuistosi? 1.
Pyrinnön sijoitus kaudella 2016-2017?
Terveiset yleisölle! Punaista päälle ja Pyynikille!
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Harri raivio Elisa Hakanen Jarmo Hakanen
fysiiKKaValmeNtaJa JouKKueeNJohtaJa Gm

Jani Saarinen
huolto lääKiNtä

anna lackman
huolto

PYRINTO.FI • EILEN, TÄNÄÄN, AINA.
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Yhteistyökumppanit

www.hakasenleipomo.fi

Lielahti

AM

AM

OP Tampere
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MieSTen eduSTuSjouKKueen 2015-2016 kausi päät-
tyi hopeamitalit kaulassa ja Pyrinnön mitalisaldo sekä 
historia sai jälleen yhden pysyvän pisteen kirjoitettua. 
Tuloksellisesti edellinen kausi oli varmasti positiivinen, 
mutta kokonaisuudessaan paljon kehitettävää jäi myös 
jokaisella osa-alueella. Jälkikäteen arvioituna paljon asi-
oita tehtiin kokonaisuudessaan onnistuneesti niin pe-
lillisesti, harjoitus-/olosuhdekehittämisessä sekä myös 
yksilöiden kehittymisen tukemisessa. Ehkä asia missä 
eniten kehittymisen varaa jäi oli ns. pyrintöhenkisyys. 
Itse näen tämän toiminnan ilon ja yhteisöllisyyden yh-
tenä ruumiillistumana. Toiminnanjohtaja Hakanen käyt-
tää puheissaan mielellään termiä pelimannihenkisyys ja 
tätä tulevalla kaudella edustusjoukkueen otteissa halu-
aisin itsekin tunnistettavan. Ilo yhdessä tekemisestä tu-
lee näkyä katsomoon saakka.

PyrinTö on vaHva kasvattajaseura ja sen merkitystä 
nuorten urheilussa sekä kasvatustyössä lajirajoista riip-
pumatta on vaikeaa olla korostamatta tarpeeksi. Merki-
tyksellisenä näen, että seuralla on tarjota harrastusmah-
dollisuus eri ikäisille ja molemmille sukupuolille koripal-
lossa niin, että jokainen voi harrastaa lajia haluamallaan 
tasolla. Kilpailullisesta näkökulmasta katsottuna tuleval-
lakin kaudella seuralla on edustus jokaisessa tyttöjen- 
ja poikien SM-sarjoissa. Tämän lisäksi pelaajapolun vä-
lietappina poikien/miesten puolella toimii kehitysjouk-
kue valtakunnan toiseksi korkeimmalla sarjatasolla 1.di-
visioonassa, jonka merkitys pelaajien eteenpäin viemi-
sessä on valtava. Nykymuotoinen miesten Korisliiga on 
nuorille pelaajille vähintäänkin haastava sarja ja näin ol-

len miesten 1. sekä 2. divisioona tarjoavat pehmeämmän 
välietapin aikuisten koripalloon siirryttäessä. Jo käynnis-
tyneet 1. divisioonan ottelut ovat osoittaneet meidän ra-
kentaneen joukkueen onnistuneesti niin, että meidän ju-
niori-ikäiset pelaajamme ovat merkittävässä roolissa ko-
keneempien pelaajien hienosti tukemana.

yKSiTTäiSen Pelaajan näkökulmasta Pyrinnön pelaa-
japolku tarjoaa mahdollisuuden kasvutarinoille, joiden 
päätepysäkki miesten edustusjoukkue ei luonnollisesti-
kaan saa olla. Rima tulee asettaa korkeammalle ja unel-
moida aina suuremmasta: maajoukkue, ammattilaisura  
Euroopassa, (W)NBA... jne. Matkalla kohti näitä unelmia 
tulee valuttaa miljoonia hikipisaroita harjoitussaleilla, 
elää jokainen päivä niin kuin urheilija elää, pitää huolta 
kouluvelvollisuuden täyttämisestä mahdollisimman hy-
vin sekä kasvaa ihmisenä kokonaisvaltaisesti. Yksi mat-
kan tärkeistä motivaattoreista ovat esikuvat. Olen erit-
täin ylpeä siitä, millaisia esikuvia meidän miesten edus-
tusjoukkueemme pelaajat ovat junioreillemme. He eivät 
ainoastaan käy seuraamassa junioreiden otteluita, vaan 
ovat myös aidosti läsnä. Tällä on korvaamaton arvo, jota 
emme voi millään mittareilla mitata. Kaikki unelmat ei-
vät aina käy toteen, mutta kukaan ei estä tekemästä jo-
kainen päivä töitä unelman eteen. Se ei maksa juuri mi-
tään, mutta voi antaa paljon takaisin. Tämän Pyrinnön 
alati kehittyvä toiminta mahdollistaa erittäin hyvin. Seu-
ra haluaa olla kulkemassa urheilijan kanssa kohti unel-
maa – joka päivä.

Ile Palviainen

Kohti 
unelmaa
– joka päivä

www.pyrinto.fi
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#1 aatu 
pöllänen

#9 lassi 
Kilpinen

#8 antti 
Nikkilä

#24 Kristian 
rasinaho

#3 Mikko 
Nurmi

#10 Eero 
lehtinen

#32 aleksi 
Juutinen

#5 Tuomas 
Sukanen

#11 Joonas 
pentti

#33 Terrell 
Vinson

#6 reda 
Bellagnaoui

#20 Toni 
Savino

#46 Frans 
ryhänen

#7 Eerik 
Harju

Miesten 1. divisioona, pYriNTÖ ii

Pituus ja paino 193 / 82 
Syntymävuosi 2000

Pituus ja paino 185 / 79 
Syntymävuosi 1993

Pituus ja paino 210 / 122 
Syntymävuosi 1978

Pituus ja paino 192 / 82 
Syntymävuosi 1993

Pituus ja paino 202 / 95 
Syntymävuosi 1998

Pituus ja paino 194 / 87 
Syntymävuosi 1985

Pituus ja paino 195 / 105 
Syntymävuosi 1998

Pituus ja paino 198 / 96 
Syntymävuosi 1991

Pituus ja paino 190 / 85 
Syntymävuosi 1996

Pituus ja paino 201 / 100 
Syntymävuosi 1990

Pituus ja paino 185 / 75 
Syntymävuosi 1998

Pituus ja paino 183 / 83 
Syntymävuosi 1992

Pituus ja paino 186 / 81 
Syntymävuosi 1999

Pituus ja paino 182 / 74 
Syntymävuosi 1998

#22 antti 
lehtisaari

Pituus ja paino 193 / 71 
Syntymävuosi 1998
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ma 6.3. Pyrintö - Järvenpään Koripalloseura 20:30
la 11.3. Pyrintö - oulun NmKy  13:00
Ke 15.3. Pyrintö - torpan Pojat  20:30

miesteN 1. DiVisiooNa lohKo a Kotiottelut PelataaN PyyNiKillä
to 15.12. Pyrintö - forssan Koripojat 19:30
su 15.1. Pyrintö - Porvoon tarmo 12:30
Ke 15.2. Pyrintö - hBa-märsky 20:30

Juri
Heinämäki

Santeri
liljeberg

#47 Jasper 
Koskinen

Päävalmentaja ValmentajaPituus ja paino 186 / 78 
Syntymävuosi 2001

Ninni 
Viitamäki

Joukkueenjohtaja
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#6 Ella 
Salminen

#13 iina 
Keski-Saari

#33 ilona 
Äijänen

#7 reetta-
Sofia Tulkki

#16 Heli 
poikela

#35 Unna 
paavolainen

#10 Heidi 
runsas

#18 oona 
Viitala

#43 petra 
Hurme

#11 anna 
peltola

#20 iina 
Mäkelä

#57 Emma 
Törnblom

#12 Emilia 
anttila

#23 antonia 
Eneh

#73 Jemina 
Vidgren

Naisten 1. divisioona

Pituus 185 
Syntymävuosi 1998

Pituus 184 
Syntymävuosi 1997

Pituus 180 
Syntymävuosi 1999

Pituus 175 
Syntymävuosi 2000

Pituus 181 
Syntymävuosi 2000

Pituus 170 
Syntymävuosi 1998

Pituus 177 
Syntymävuosi 1997

Pituus 172 
Syntymävuosi 1999

Pituus 168 
Syntymävuosi 2000

Pituus 168 
Syntymävuosi 1994

Pituus ja paino 181 
Syntymävuosi 2000

Pituus 183 
Syntymävuosi 2001

Pituus 164 
Syntymävuosi 2000

Pituus 175 
Syntymävuosi 1999

Pituus 175 
Syntymävuosi 2000
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Denis 
Kucevic

Niko 
packalen

Marcus 
Ketola

anu 
Mäenpää

Päävalmentaja FysiikkavalmentajaValmentaja Joukkueenjohtaja
puh. 040 775 4520

su 12.02. Pyrintö - BC Nokia 16:00
su 26.02. Pyrintö - torpan Pojat 16:00
su 12.03. Pyrintö - turun Riento 15:00

NaisteN 1. DiVisiooNaN Kotiottelut PelataaN tammelaN Koulussa
su 11.12. Pyrintö - Puhuttaret 16:00
su 08.01. Pyrintö - Kataja Basket 16:00
su 22.01. Pyrintö - tapiolan honka 16:00
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pyrintö kiittää kaikkia kannattajiaan

www.facebook.com/tampereenpyrintobasketball
twitter.com/trepyrinto

www.instagram.com/trepyrinto

www.facebook.com/pyrintobasketballwomen
twitter.com/pyrintobasketw 

www.facebook.com/tampereenpyrintokoripallo

pyrinnön pääsarjat pelaavat 
pyynikillä ja Tammelassa
– parasta paikan päällä
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Mansen Mimmit aloittivat toisen pelikau-
tensa läntisen alueen naisten Kuntosarjas-
sa. Edellinen pelikausi 2015–2016 toi Man-
sen Mimmeille hopeasijan. Kaudella 2016–
2017 on tavoitteena parantaa sijoitusta, 
vaikka Kuntosarjassa taisteleekin edellistä 
kautta useampi joukkue. 

Mansen Mimmit on kirjava joukko kori-
palloa intohimoisesti pelaavia naisia. Kol-
mestatoista pelaajasta kaksitoista on pe-
lannut koripalloa junnusta lähtien, ja yhdel-
lä koripallokuume nousi aikuisiällä. Joukku-
etta ei voi kuvailla kooltaan sentteripainot-
teiseksi, mutta ainakin ikähaarukasta löy-
tyy pituutta: nuorimman ja vanhimman pe-
laajan ikäero on 26 vuotta. Yhteistä pelaa-
jille on rakkaus lajiin ja loputon halu kehit-
tyä pelaajana.

Katriina Tolonen toimii joukkueessa sekä 
pelaajana että valmentajana. Kausi on alka-
nut lupaavasti, sillä Mansen Mimmit kah-
maisi voiton kahdesta ensimmäisestä pe-
listä, jotka pelattiin Liedossa. Valmentaja ei 
kuitenkaan nuolaise ennen kuin tipahtaa.

– Tämän kauden tavoitteena on löytää 
joukkueena ehjä ja kokonainen pelityyli. 

Viime kaudella pelimme oli paikka paikoin 
epätasaista, kun tuli kunnon notkahduksia 
ja sitten taas hyviä hetkiä. Hyökkäyspäässä 
pitäisi päästä eroon tilanteista, jolloin pallon 
ja pelaajan liike häviää. Joukkue kyllä osaa 
pelata hyvää hyökkäyspeliä, kunhan liike ei 
unohdu, kertoo Tolonen. 

Joukkueen vahvuudet löytyvät valmenta-
jan mukaan hyvästä joukkuehengestä ja jun-
nutaustan tuomasta pelisilmästä.

– Joukkueen ehdottomat vahvuudet ovat 
hyvässä joukkuehengessä ja motivaatiossa 
kehittyä ja oppia. Pelaajilla on hyvä ymmär-
rys pelistä, mutta välillä toteutuksen kans-
sa on haasteita. Pelaamisen intoa löytyy jo-
kaiselta niin paljon, että vammoiltakaan ei 
säästytä. Neljä sormivammaa työllisti muka-
vasti yhden käsikirurgin viime keväänä, ker-

Ensimmäinen sarjakausi päätettiin iloisissa tunnelmissa kotiturnauksessa kahdella voitolla. Erityisen ma-

koisalta maistui sarjaykkösen Turun Makaavan Paikan voittaminen.

Mansen Mimmit tavoittelee mitalia 
läntisen alueen naisten kuntosarjassa

Tervetuloa kannustamaan pyrinnön Mansen Mimmejä! 
kevään kotipelit 11.2.2017 Hervannan ammattioppilaitos: 

- Mansen Mimmit vs. Makaava paikka klo 11:30
- Mansen Mimmit vs. Ä-tytöt klo 16:30

too Tolonen pilke silmäkulmassa.
Kapteeni Annika Takala allekirjoittaa in-

tohimon koripalloon.
– Oli mielestäni upea juttu, että Koripal-

loliitto reagoi toiveeseen naisten Kuntosar-
jan perustamisesta. Sarja toteutettiin, vaikka 
mukaan lähti aluksi vähän joukkueita. Har-
joittelu ja turnaukset ovat kivoja, mutta kyllä 
korisharrastus nousi ihan eri sfääreihin sar-
japelaamisen myötä. Sarjassa on mukana 
samalla hyvällä asenteella pelaavia joukku-
eita; pelataan tosissaan mutta samalla upe-
asta lajista riemuiten. Peleihin lähdettäessä 
ei ikinä ole varmaa voittajaa. Viime kaudella 
oli hieno seurata esimerkiksi Liedon joukku-
een huikeaa kehitystä, kertoo Takala. 

Laura Merilä
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tulevaan
Katseet

Viime vuonna Korisliigasta valtakunnalliseen 1. divisioonaan pudonneen Tampereen Pyrinnön naisten 
joukkueen lähes kaikki viime kausien runkopelaajat ovat siirtyneet uusille kentille. Pyrinnössä naisten 
peleissä kokemuksia saaneista pelaajista on jäljellä enää Lapuan Korikobrien kasvatti Iina Keski-Saari, 
sekä suppea joukko omia junioreja.

- Toiminta on muuttunut täysin viime kaudesta. Käynnistimme 2-3 vuoden projektin, jonka tavoittee-
na on palata Korisliigaan kaudella 2018-19. Näin toteaa naisten ja A-tyttöjen yhteinen päävalmentaja 
Denis Kucevic. Astuttuaan edeltäjänsä Roope Tähkän paikalle, Kucevic joutui aloittamaan lähes tyhjäl-
tä pöydältä. Pitkinä kesäiltoina, ahkeran harjoittelun lomassa, valmennustiimi punnitsi tulevaa kaut-
ta, joukkuetta ja pelaajia. Aikuispelaajia Pyrintöön oli liittymässä vain muutama ja harjoituksissa pai-
noi loukkaantumisten valitettavan suuri määrä.

Vähitellen ensimmäisten harjoituspelien ja A-tyttöjen SM-karsintojen lähestyessä tilanne alkoi hahmot-
tua. Tuossa vaiheessa tiedettiin jo, ettei aikuispelaajia tulisi kahta enempää. Keski-Saaren lisäksi Tam-
pereelle oli saapumassa takamiehenä pelaava Vimpelin Vedon kasvatti Anna Peltola. Keskusteluja jat-
kettiin ja toiveissa oli saada Pyrintöön vielä ainakin yksi naispelaaja edellä mainittujen lisäksi.

Kolmesta pelaajasta ei vielä saada edes aloitusviisikkoa kasaan. Kun aikuispelaajia oli vähän, junioreil-
le tarjoutui loistava tilaisuus antaa näyttöjä valtakunnan tasolla. Harjoituspelien koittaessa kokoonpa-
noon mahtui mukaan jopa B-ikäisiä tyttöjä.

Tältä nuorelta joukkueelta ei odoteta suurta menestystä vielä tällä kaudella 2016-17. Tavoitteeton jouk-
kue on kuitenkin kuin peli ilman palloa. Niinpä katseet on suunnattu hieman pidemmälle. Loistavan 
seuravalmennuksen ansiosta taitavia pelaajia on paljon. Koko ajan nousee menestyviä ikäluokkia lä-
hemmäs naisten edustusjoukkuetta. Näillä näkymin on hyvin realistinen tavoite, että omista junioreis-
ta koostuva joukkue nousee Korisliigaan jo muutaman kauden kuluttua.

Jo ensimmäinen ottelu näytti, että joukkueessa on valtavasti potentiaalia. Joensuun Kataja joutui teke-
mään kovasti töitä saadakseen niukan neljän pisteen voiton kotiottelussaan sunnuntaina 9.10. Pyrin-
nön pelaajat ja valmentajat saattoivat ansaitusti olla ylpeitä suorituksestaan. Ottelu oli kaikin puolin 
loistava kauden aloitus tamperelaisjoukkueelle.

Heli Poikela
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B-pojat Janne Salminen, Jasper Koskinen, Valtteri Taussi ja Nuutti Heikkilä 
ovat mukana ikäluokkansa maajoukkueessa. He harjoittelevat oman B-poi-
kajoukkueensa kanssa vain kerran viikossa, pääasiassa A-poikien ja 1-di-
varijoukkueen kanssa.

- Pelaamme B-poikien SM-pelit ja lisäksi 2-divaria. Toivottavasti mah-
dun mukaan myös joihinkin 1-divarin tai A-poikien peleihin, sanoo Jasper 
Koskinen.

- Vaikka vaihtuvat joukkueet ja erot niiden pelitavoissa joskus vähän se-
koittavat, niin toisaalta pelikäsitys samalla paranee. Poimin sieltä juttuja, joi-
ta voin käyttää sitten muuallakin, sanoo Janne Salminen. 

Pyrintö on rakentanut poikapuolen pelaajapolkua supermikroista mies-
ten Korisliigaan johdonmukaisesti kohta vuosikymmenen ajan. Pelaajapo-
lulla tarkoitetaan niitä panostuksia ja mahdollisuuksia, joita Pyrintö pystyy 
tarjoamaan pelaajilleen eri vaiheissa peliuraa. Se pitää sisällään valmennuk-
sen ja harjoitteluedellytysten kehittämisen, mutta etenkin A- ja B-junnuis-
sa myös mahdollisuuden pelata riittävän kovia pelejä. Tavoitteellisesti ko-
rikseen suhtautuvien pelaajien pitää esim. A-junnuissa saada paljon tasok-
kaita pelejä n. 2 peliä viikossa. 

Yksi Pyrinnön iso panostus oli miesten II-joukkueen nostaminen 1-divisioo-
naan vuonna 2011. Silloin totesimme, ettemme voi näyttää ovea A-junnuis-
ta ylivanheneville pelaajille jotka eivät vielä mahdu silloisen Korisliigan mes-
tarin kokoonpanoon tai saa siellä vielä riittäviä peliminuutteja.

Pyrintö II on ollut tärkeä askel junnukoriksesta aikuiskorikseen ja se on 
sitä myös tulevaisuudessa. 

Osa Pyrinnön A- junnuista on mukana miesten edustusjoukku-
een harjoitusringissä, 1-divarin reeneissä käy jo useampi A-poika 
sekä muutama B-poikakin. Nyt myös III-joukkue (Pyrintö JR) miesten  
2-divisioonassa on valjastettu palvelemaan ohjelmaamme. Se tarkoittaa käy-
tännössä, että valmennuksen hoitavat A-poikien valmentajat, toiminta vas-
taa edustusjoukkueen ja kakkosjoukkueemme toiminnan kriteerejä. Vaik-
ka sekä II-joukkueessa että III-joukkueessa on mukana myös kokeneempia 
pelaajia, olennaista on, että kyse ei ole jäähdyttelijöitten joukkueesta vaan 
ryhmästä tavoitteellisia koripalloilijoita.

Junnukoriksessa Pyrinnön tavoite on saada vuosittain joukkue A- ja B-ikäis-
ten SM-sarjaan. Näin pystymme tarjoamaan pyrintöläisille mahdollisuuden 
pelata ikäluokkansa parhaita pelaajia vastaan. Lisäksi tavoittelemme aina II-
joukkueelle paikkaa ikäluokan valtakunnallisesta 1-divarista, jotta saamme 
pidettyä tason leveänä ja myös ikäluokan nuoremmille pelaajille kovia pelejä.

Poikapuolen 
ohjelman ydin on 

kilpailu

Kun pelaajan tavoitteet ovat aikuisurheilussa, on myös välttämätöntä 
päästä pelaamaan aikuisten pelejä jo A-juniori-ikäisenä. Aikuisten sar-
jat tarjoavat erilaisia virikkeitä, kun vastaan tulee kiloja, kokemusta ja 
kovuutta. Pelaaja joutuu keksimään uusia ratkaisumalleja, kun junnu-
peleissä tehokkaat liikkeet eivät enää toimikaan, löysät syötöt katkais-
taan, vähän pehmeästi tehdyt lay-upit torjutaan. Lisäksi aikuisten pelit 
lisäävät sitä kaivattua ottelumäärää.

Jukka ”Kössi” Raja-aho

Janne Salminen ja Jasper Koskinen
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valMennan nyT kolmatta kautta C-tyttö-
jen ikäluokkaa. Kuluneet kaudet ovat opetta-
neet, antaneet uusia näkökulmia valmenta-
miseen ja pistäneet pohtimaan miten C-ikä-
luokka tulisi huomioida kokonaisuudessa, 
kun kehitämme nuoria koripalloilijan alku-
ja. On varmasti monta erilaista mielipidettä 
mikä olisi hyvä tapa kehittää koko ikäluok-
kaa ja uskon, että itsekin saan jatkuvasti uu-
sia ajatuksia siitä mitä tekisi toisin tai mikä 
voisi olla parempi tapa. Oppia ikä kaikki. 

C-iKäluoKaSSa harjoittelevat tytöt ja po-
jat ovat iältään 12-13-vuotiaita. Tässä iäs-
sä joukkueeseen mahtuu monen tasoista, 
erilailla motivoituneita, useamman vuoden 
lajia harrastanutta, vasta-alkajia ja eri vai-
heessa niin henkisellä kuin fyysiselläkin ta-
solla olevia nuoria. Nämä asiat on tärkeää 
huomioida, kun valmentajat alkavat suun-
nitella ikäluokkatoimintaa ja tehdä kausi-
suunnitelmaa. Jokainen kausisuunnitelma 
on erilainen, riippuen mm ryhmän koosta 
ja sen tasoeroista.

Tällä Kaudella meillä C-tytöissä on rei-
lusti yli kolmekymmentä pelaajaa, melkein 
puolet enemmän kuin esimerkiksi mitä vii-
me kaudella. Joukkue on jaettu kahteen har-
joitusryhmään, kilpa ja haastaja ryhmiin. 
Harjoitusryhmäjako on keskeinen, jotta jo-
kainen tyttö pääsee harjoittelemaan oman 
tasonsa vauhdilla ja haastamaan itseänsä 
oikeassa tahdissa. Osa harjoittelusta teh-
dään omissa tasoryhmissä, mutta osa teh-

kuinka kehitämme koko 
ikäluokkaa

dään kaikki yhdessä. Esimerkiksi fysiikkahar-
joittelu ja yksi lajitreeni viikkossa tehdään 
koko porukan kesken. Harjoitusryhmäjaon 
lisäksi on tärkeää myös huomioda erilaiset 
sarjatasot pelikaudella, jotta jokaiselle löy-
tyy omantasoisia pelejä. Tällä kaudella C-ty-
töt pelaavat läntisen alueen 1 divisioonaa ja 
2 divisioonaa ja tavoitteena on ansaita vielä 
kevät kaudeksi ainakin yksi SM-sarjapaikka. 
Näiden lisäksi teemme yhteistyötä B-tyttö-
jen kanssa joidenka peleihin meidän C-tytöil-
lä on mahdollisuus päästä pelaamaan ja ha-
kemaan lisähaastetta. Keväällä on mahdol-
lisuus lisätä paikkoja läntisen alueen sarjoi-
hin, jos näemme sen tarpeelliseksi (esimer-
kiksi läntisen alueen B-tyttöjen 1 div sarja 
voisi tuoda mukavasti lisää haastetta ja fyy-
sisiä pelejä). 

Kauden aiKana on tärkeää huomioda pe-
laajien henkilökohtainen kehitys, jokaisen 
oma motivaatio harjoitella ja kehittyä kori-
palloilijana ja heidän fyysiset ja henkiset ke-
hitysvaiheet, kun tehdään päätöksiä missä 
harjoitusryhmässä tai missä sarjassa kukin 
pelaa. Harjoitukset ja pelitapahtumat ker-
tovat valmentajille paljon siitä missä men-
nään pelaajan lajitasolla. Kauden aikana käy-
tävät kehityskeskustelut tukevat valmenta-
jia siinä, että tiedämme pelaajan oman kä-
sityksen siitä millä tasolla hän nyt on ja mi-
hin hän tavoittelee omalla kehityspolullaan. 
Kehityskeskusteluissa meidän valmentajien 
tulee myös tukea pelaajaa niin, että annam-
me pelaajalle palautetta siitä missä hän on 

hyvä ja mihinkä asioihin tarvitaan vielä lisää 
harjoitusta. Kehityskohteet eivät aina välttä-
mättä ole lajitaitoon liittyviä. On siis tärkeää 
huomioda jokaisen henkinen kantti esim pe-
lata kovempia pelejä. Tällä kaudella kehitys-
keskustelut C-tytöissä on suunnitelmissa pi-
tää yhteensä kolme kertaa jokaiselle, kesäl-
lä, vuoden vaihteessa ja kauden päätteeksi. 

yHTeenveTona voinKin siis todeta, että 
C-ikäisissä huomioitavaa on selkeästi eri 
ikäiset fysiologiset kehittymisajat, isot ta-
soerot ja motivaation tasoerot. Osa halu-
aa vain harrastaa, osa taas tekee kaikken-
sa kehittyäkseen esimerkiksi maajoukkue-
tason pelaajaksi. Haasteena on suhteuttaa 
kaikkien optimaalinen tavoitetaso olemas-
saolevaan harjoittelumahdollisuuteen. Ison 
ikäluokan kehittäminen on haastavaa, mut-
ta mielenkiintoista. Keskeistä on huomioida 
myös se, että ympäristö, jossa opitaan on jo-
kaiselle turvallinen ja mielekäs. Jokainen ke-
hittyy ajallaan, joku reippaammalla vauhdil-
la kuin toinen. Hienoa on nähdä kuinka ke-
hitystä tapahtuu (oli se sitten hitaammin tai 
nopeammin), kun pelaajan oma motivaa-
tio, usko omaan tekemiseen, itseluottamus 
ja oma harjoittelun taso on korkealla. Mei-
dän valmentajien tehtävänä pelaajan kehi-
tyksessä on mm. antaa työkaluja, tukea, kan-
nustaa, haastaa ja motivoida. 

Pinja Laitinen
päävalmentaja 
Pyrintö C-tytöt

näkökulma:
Valmentajan
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kilpaurheilua, nuorisotyötä 
vai molempia?

KauSi on juuri nyt kiihkeimmillään. Kilpaurheiluseurassa tehdään 
päivästä toiseen kovaa duunia pelaajien kanssa, jotta voitettaisiin 
pelejä, pärjättäisiin sarjoissa ja turnauksissa sekä kehityttäisiin niin 
yksilöinä kuin joukkueenakin. Tuo kaikki on kuitenkin vain murto-
osa junioriurheilun valmentajan tehtäväkenttää. On hyvä valottaa 
ja herätellä ajatuksia myös siitä toisesta puolesta.

valMenTajaT vieTTäväT, vähän ikäluokasta riippuen, noin 800 
- 900 tuntia kauden aikana omien pelaajiensa kanssa. Tämä tunti-
määrä koostuu treeneistä, peleistä ja turnausmatkoista. Se vastaa 
hivenen alle normaalin työntekijän puolen vuoden täysipäiväistä työ-
aikaa. Vaikka fokus on lajikohtaisessa tekemisessä, on iso osa val-
mentajan työstä kuitenkin kaikkea muuta: lasten ja nuorten kasvat-
tamista, sosiaalisten taitojen, suvaitsevaisuuden ja ryhmässä toimi-
misen opettamista, terveiden ja liikunnallisten elämäntapojen vaali-
mista, rajojen asettamista, yksilöiden tukemista ja itsetunnon vah-
vistamista, aikuisena toimimista, lasten ja nuorten aitoa ja avointa 
kohtaamista. Valmentajien rooli ja roolimalli näiden harrastavien 
lasten ja nuorten elämässä on todella merkityksellinen. 

Kauden aiKana valmentaja oppii tuntemaan pelaajansa niin hy-
vin, että salille kömpivän pelaajan liikehdinnästä, ilmeistä ja eleis-
tä jo pystyy kertomaan onko pelaajalla kaikki hyvin sekä ennusta-
maan mitä on odotettavissa suorituksen tasolla. Itse valmennus-
tapahtuma niin harjoituksissa kuin peleissäkin onkin sitten hiuk-
sen hienoa tasapainoilua yksilöiden tunnetilojen ja yhteisten kemi-
oiden kanavoimiseksi joukkueen yhteisen vaatimustason ja tavoit-
teiden eteen. Vaikka kyse on joukkueurheilusta, koostuu joukkue 
tai ikäluokka lukemattomista täysin erilaisista, eri tavalla reagoivis-
ta ja tuntevista yksilöistä. Valmentajan tehtävänä on löytää oikeat 
tavat saada yksilöt tekemään parhaansa joukkueen eteen. Huuto 
sytyttää toisen, mutta saattaa sammuttaa toisen pelaajan. Kaikille 
eivät toimi samat metodit.

valMenTajien on kuitenkin muistettava, että junioriurheilussa 
kyseessä ovat lapset ja nuoret sekä heidän harrastuksensa. Vaikka 
kuinka kilpaurheilusta puhutaankin, kyse on harrastuksesta, jon-
ka vanhemmat maksavat. Jos harjoitustapahtumat eivät ole hy-

vin suunniteltuja, motivoivia, riittävän haasteellisia ja kuitenkin ki-
voja ja mukaansatempaavia, äänestävät lapset ja nuoret jaloillaan. 
Kukaan ei halua viettää 800 tuntia vapaa-ajastaan epämieluisassa 
ympäristössä.
 
C- ja B-iKäluoKaT ovat nuorten kasvun, itsenäistymisen ja kehit-
tymisen kannalta kaikista haastavimmat ikäluokat. Harjoitusmäärät 
ovat korkeat ja vaatimustaso on kova. Lopettamisten määrät kasva-
vat. Tähän drop out -ilmiöön on herätty valtakunnallisestikin. Val-
mentajien tulisi kilpaurheilun ehdollakin pyrkiä pitämään pelaaja-
määrät mahdollisimman suurina mahdollisimman pitkään. Erilais-
ten tasoryhmien tai muiden vastaavien ratkaisujen avulla tulisi pyr-
kiä saamaan kaikille pelaajille sopivan haastavat olosuhteet. Tutki-
musten mukaan kun nuoren saa pysymään harrastuksen parissa 
yli 16-vuotiaaksi, ohitetaan 80 prosenttia ongelmista, joihin harras-
tamaton nuori törmää elämänsä aikana. Vain kaksi prosenttia lap-
sena huipulla harrastavista tulee pelaamaan aikuisiässä huipputa-
solla. Voidaankin todeta, että todennäköisempää on, että aikuisiän 
huiput nousevat sieltä laajasta, monipuolisesti pitkään harjoitellees-
ta massasta myös kilpaurheiluseurassa. 

Meidän valMenTajien tehtävänä on tarjota omalta osaltamme 
junioreille eväät menestymiseen niin koripallossa kuin elämässäkin. 
Seuraamme aitiopaikalta lasten ja nuorten kasvua ja itsenäistymis-
tä useiden vuosien ajan. Elämme yhdessä pelaajien kanssa onnis-
tumiset ja pettymykset, jaamme ilot ja surut. Yhtä kaikki, teemme 
erittäin merkityksellistä työtä juuri näiden koripalloa harrastavien 
lasten ja nuorten hyväksi. Viime kädessä menestyminen kuitenkin 
edellyttää aina pelaajan omaa motivaatiota, päämäärätietoisuutta 
ja oikeita valintoja tavoitteiden saavuttamiseksi.

valMenTaMinen PyrinnöSSä on siis myös välittämistä, kas-
vattamista ja pelaajien kasvun tukemista. Nuorisotyötä parhaim-
millaan!

Jukka Etu-Seppälä
valmentaja 
C-tytöt

Valmentaminen:
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Kuluvan kauden aikana 2005 syntyneet mi-
nipojat ovat pelanneet useampia harjoitus-
otteluita ja jopa harjoitusotteluiden sarjan, 
joka Päijänne-liigaksikin on ristitty. Kaudel-
la 2015-2016 törmäsimme tilanteeseen, jos-
sa marraskuussa oli pelejä niin, että peliasut 
ei pyykistä juuri kaappiin ehtineet, hyvä kun 
kuivumaan ehtivät, kun jo oli seuraava peli. 
Tätä taustaa vasten kevät olikin ihan eri maa-
ta ja tuntui sarjapelejä olevan harvakseltaan, 
ja kotona kaatuvan seinät päälle. Siitä se aja-
tus sitten lähti…

Pelaaminen on kivaa ja siksihän sitä ylipää-
tänsä harjoitellaankin. Joskus vain sarjaoh-
jelmassa on ihan liian pitkä tauko. Tai toi-
saalta jos oman alueen sarjassa on vähän 
joukkueita, niin vuoden mittaan vastusta-
ja alkaa tulla jo aika tutuksi. Ja jos joukkuei-
den tasoerot ovat suuria, niin pelit eivät tar-
joa katsojille sitä tyydytystä, jonka saa, kun 
huomaa pelin jälkeen punaisen paidan rin-
nuksen olevan täynnä kynnenpalasia raas-
tavan tasaisen pelin jäljiltä.

Syksyn ensimmäisiin harjoitusotteluihin 

syyskuun lopulla lähdimme koko joukku-
eella, yhdellä onnikalla, kahdella peliryhmäl-
lä. Toinen joukkue suuntasi Pussi-Hukkien 
vieraaksi. Vantaan Kartanonkoskella pela-
simme pelit PuHua ja Kouvoja vastaan. Aikai-
nen aamuherätys ja -lähtö näkyivät alkuläm-
pöjen temmossa ja myöhemmin myös itse 
pelissä, ja se päättyikin Puhun voittoon. Pe-
räkkäisten pelien väliin turnausjärjestäjä oli 
järjestänyt meille maittavan pastalounaan, 
joka toikin toisen pelin ensimmäiseen erään 

mukavan raukean olotilan, saaden ehkä ja-
latkin vähän spagetiksi. Näin ollen olimme 
paljolti pelikokemusta rikkaampia, vaikka 
Gloria ei lähtenytkään meidän matkaan. Toi-
nen peliryhmä kävi sillä aikaa Lauttasaares-
sa pelaamassa Touhun Poikia vastaan har-
joitusottelun, josta meillä myös jäi kotimat-
kalle viemiseksi paljon pelikokemusta. 

Paitsi itse pelit, on tällaisilla matkoilla myös 
ryhmäytymisen kannalta suuri merkitys. 
Niinpä suuntasimme viihteelle koko jouk-
kueen voimin. Pelien jälkilöylyt otettiin viih-
dekylpylä Flamingon lauteilla. Turnauspesut 
otettiin siis pitemmän kaavan mukaan, kun 
uitiin ja laskettiin vesiliu’uista parin tunnin 
ajan. Niin kuin yleensä joukkueen matkas-
sa, herkuttelut kuuluvat vasta pelien jälkei-
seen aikaan ja saunanraikkaina kävimme-
kin Raxissa syömässä. Kotimatkalle kävim-
me hankkimassa irttaripussit tietenkin. Fla-
mingossa kun olimme, niin kylpylän yläker-
rassa oli elokuvateatterin namulaarit, joissa 
valikoima oli huima. Poikia vain jäi kaiverta-
maan, että muualla olisi samalla rahalla saa-
nut isomman säkin irttareita…

verkot
tötterölle

Verkostoitumalla
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Hyvä harrastus
Hyvä urheiluharrastus koostuu paljosta 
muustakin kuin itse urheilusta. Suurta roo-
lia jokaisessa tapahtumassamme esittää 
myös ryhmään kuuluminen, ryhmässä toi-
miminen, sosiaalisuus ja käytöstavat. Herk-
kyyskausien huomiointi ja yksilöllinen oh-
jaus ovat myös oleellinen osa harjoitus-
ten suunnittelua. Ihan pienimpien kohdalla 
saattaa ensimmäisenä tavoitteena olla etu- 
tai takaperin juoksun oppiminen. Toimin-
tapohjana on luoda mahdollisimman pal-
jon onnistumisen kokemuksia ja elämyksiä, 
mutta myös oppia sietämään epäonnistumi-
sia ja pettymyksiä. 

Kun liki 30 pientä pallon pompottajaa ko-
koontuu harjoitusten alussa keskiympy-
rään, lienee ensimmäinen kysymyksemme 
tytöille otsikon mukaisesti, Hei, mitä kuuluu? 
Yksi tärkeimmistä asioista on juuri se, että 
tuottamamme toiminta on pelaajien mieles-
tä kivaa, ryhmään on mukava tulla ja jokai-
nen lapsi kohdataan niin harjoitusten alus-
sa kuin lopussakin. 

Tampereen Pyrinnössä on tällä hetkellä 
noin 70 supermikroikäistä pelaajan alkua. 
Supermikroihin kuuluvat 09- ja myöhemmin 
syntyneet tytöt ja pojat ja molemmille löy-
tyy meiltä oma ryhmä. Pojat ja tytöt tekevät 
myös paljon yhteistyötä, esimerkiksi keski-
näisten pelitapahtumien kautta. 

Hei, mitä kuuluu? 
Supermikrot täältä moikkaavat, kukkuluuruu!

toriset harjoitteet ja tietenkin koripallon al-
keet, tekniikka, palloon tutustuminen ja pal-
lon hallinta. Harjoitusten monipuolisuus ta-
kaa jokaiselle lapselle hyvän pohjan liikun-
nan harrastamiseen lajissa kuin lajissa. 

Lapset liikkeelle
Jo hyvinkin pieni lapsi pystyy osallistumaan 
ohjattuun toimintaan. Meidän valmentajien 
tehtävänä on luoda heille selkeillä säännöil-
lä, johdonmukaisuudella ja hyvin suunnitel-
luiilla leikkimielisillä ja monipuolisilla har-
joitustapahtumilla turvallinen, iloinen ja in-
nostava ilmapiiri ja ennen kaikkea mukava 
ja hyvä harrastus, joka parhaimmillaan säi-
lyy pitkälle aikuisikään. 

Toiminta-ajatuksemme mukaan pääasi-
allinen tehtävämme on ohjata lapsia liikku-
maan ja nauttimaan siitä. Supermikroissa 
korostuvat liikunnan ilo, pelit ja leikit, mo-

pulle halutessaan on sen eteen tehtävä itse 
paljon töitä ja sitä myös itse haluttava. Har-
rastuksen pohjan ja mahdollisuudet annam-
me me, opettamalla liikuntaa ja koripalloa 
monipuolisesti harjoitellen. 

Tervetuloa
Jos haluat mukaan iloiseen ryhmäämme, 
niin ota rohkeasti yhteyttä ja tule mukaan 
kivaan joukkoomme kokeilemaan. Kun ky-
symme sinulta: Hei, mitä kuuluu, voit iloises-
ti vastata: Terve vaan supermikrot, minäkin 
täällä kukkuluuruu. 

Tuskin kukaan on seppä syntyessään. 
Lasten tulisi liikkua riittävästi, päivittäin vä-
hintään kaksi tuntia. Liikkumisen lisäksi tär-
keää on lepo ja hyvä ravinto. Yritämme ohja-
ta lapsia omaksumaan terveelliset elämän-
tavat jo pienestä ja kannustaa omatoimi-
seen harjoitteluun ja liikkumiseen, sillä hui-

Elämyksiä
Tavoitteenamme on tarjota koripalloa jo-
kaiselle, harrastus- tai kilpailupohjalta. Elä-
mykset ovat tärkeä osa lasten harrastuksia 
ja osallistumme kauden aikana useampiin 
lähialueiden pikkususiriehoihin. Pikkususi-
riehoissa pääsemme pelaamaan ihan oikei-
ta pelejä muiden samanikäisten joukkuei-
den kanssa. Pikkususiriehojen on tarkoitus 
olla se ensimmäinen ja vähän jännittäväkin 
pelitapahtuma jokaiselle halukkaalle, jossa 
opetellaan koripallon pelisääntöjä, toimi-
taan ryhmänä, ruokaillaan yhdessä, tutus-
tutaan koripallokulttuuriin ja -perheeseen, 
kunnioitetaan vastustajia ja tuomareita ja 
opitaan myös voittamaan sekä häviämään. 
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Santeri liljeberg

rauno KoivistoJarkko Mäkinenantti HyvärinenMiikka MäkirintaTomi Koskinen

ilkka palviainen Juri Heinämäki artem Khovorost Harri raivio

Miesten 1. div.,
valmentaja

A-pojat I ja II,
päävalmentaja

Jussi pärssinen

A-pojat I ja II
Miesten 2. div.,

valmentaja

Miesten liiga,
päävalmentaja

Miesten liiga
A-pojat I ja II,
valmentaja

Miesten 1. div.,
päävalmentaja

Miesten liiga 
A-pojat I ja II,
valmentaja

Miesten 2. div.,
päävalmentaja

Miesten liiga,
fysiikkavalmentaja

Jukka Siltanen

B-pojat,
valmentaja

B-pojat,
valmentaja

B-pojat,
valmentaja

B-pojat,
valmentaja

B-pojat,
valmentaja

B-pojat,
päävalmentaja

B-pojat,
valmentaja

C-pojat,
fysiikkavalmentaja

C-pojat,
valmentaja

C-pojat,
valmentaja

C-pojat,
päävalmentaja

C-pojat,
valmentaja

Miro KypäräSari Koivumäkiotto Juutinenreijo KypäräKari KilpinenHannu Järvinen

Valmentajat 2016-2017
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Juho KamppuriTimo Virtanen Mikko Virta Hannu Hiipakka Jami Eskelinen

Minipojat-05,
valmentaja

Harri liljelund

Minipojat-06,
päävalmentaja

C-pojat,
valmentaja

Minipojat-05,
päävalmentaja

Minipojat-05,
valmentaja

Minipojat-05,
valmentaja

Eeva KiiskinenSanna Tigrine Juha-petri Nieminen Jukka raja-aho Juha Kurikka

Mikropojat-07,
valmentaja

leevi Mäkinen

Mikropojat-07,
valmentaja

Minipojat-06,
valmentaja

Minipojat-06,
valmentaja

Mikropojat-07,
päävalmentaja

Mikropojat-07,
valmentaja

Taner Bilgili Johanna parta ari Kurlin Mika ijäs

Mikropojat-07,
valmentaja

Mikropojat 08,
päävalmentaja

Mikropojat 08,
valmentaja

Mikropojat 08,
valmentaja

Juha lehtinen

Supermikrot-09/10 
pojat,

päävalmentaja

www.tampereenpyrinto.fi

Tuomas Holli

Supermikrot-09/10 
pojat,

valmentaja
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pia Martikainen anna riisiö

Minitytöt-06,
valmentaja

Minitytöt-06,
valmentaja

Denis Kucevic Marcus KetolaJani Toiminen Veeti Mäkinen

Naiset + A-tytöt,
päävalmentaja

Naiset + A-tytöt,
valmentaja

Supermikrot-09/10 
pojat,

valmentaja

Supermikrot-09/10 
pojat,

valmentaja

riitta Mähönen

Minitytöt-06,
valmentaja

lauri ikonenMinna SarosEvita Koski

B-tytöt,
valmentaja

B-tytöt,
valmentaja

B-tytöt,
valmentaja

Niko packalen Kati packalen

B-tytöt,
päävalmentaja

Minitytöt-05
Minitytöt-06,

päävalmentaja

C-tytöt,
valmentaja

Minitytöt-05,
valmentaja

Monika SolaKimmo Salonenlassi Vehkalahti

C-tytöt,
valmentaja

Jukka Etu-Seppälä

B-tytöt,
fysiikkavalmentaja

C-tytöt,
päävalmentaja

pinja laitinenanu Mäenpää

Valmentajat 2016-2017

Naiset,
fysiikkavalmentaja

A-tytöt,
valmentaja
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Kirsi laitinen

Unified-ryhmä,
päävalmentaja

Mikko lehtinen Kerttu Kupiainenanna Salonen

Mikrotytöt 07,
valmentaja

Mikrotytöt 07,
valmentaja

Mikrotytöt 07,
päävalmentaja

Timo Hokkanen Juuso liljeroos

Mikrotytöt 07,
valmentaja

Mikrotytöt 08,
päävalmentaja

Hanna penttilä Jaakko paunonen

Supermikrot-09/10 
tytöt,

valmentaja

Supermikrot-09/10 
tytöt,

valmentaja

Juho Sopanen Sanni Hellgren

Supermikrot-09/10 
tytöt,

valmentaja

Supermikrot-09/10 
tytöt,

valmentaja

antti Nikkilä

Mikrotytöt 08,
valmentaja

Supermikrot-09/10 
tytöt,

päävalmentaja

Mirva Jokinen Mikko pitkänen

Aloittavien 
koripallokoulu,

valmentaja

www.tampereenpyrinto.fi
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Miesten 4.  divisioona, pyrsä

Miesten 2. divisioona

Olli Ahlstedt
Markus Hautamäki 
Juuso Heljo
Olli Huhtanen
Samuli Hynninen

Juho Kamppuri
Joona Karstu
Juuso Knuuttila
Valtteri Lyly
Verneri Lyly 

Henri Majuri
Sauli Majuri 
Jussi Pärssinen
Elwin Rosario 
Troy Silva

Roope Ståhle
Aleksi Väättänen

Valmentaja
Jussi Pärssinen
puh. 040 167 0803

Juho Ali-Tolppa 
Tuomas Jarhio
Roope Parviainen
Pekka Pölönen

Nikita Usenko
Markus Valkonen 
Oskari Virtanen
lisäksi a-pojat
 

Valmentajat 
Artem Khvorost
puh. 041 432 4954
Jussi Pärssinen 

Yhteyshenkilö
Pekka Pölönen
puh. 050 372 1536
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pyrintö-Kamut naisten 2. divisioona

a-pojat

Valmentajat
Santeri Liljeberg
puh. 041 549 5659
Artem Khvorost
Juri Heinämäki
Jussi Pärssinen

Iiro Asikainen
Reda Bellagnaoui
Tuomas Flinck
Juuso Halonen
Emil Hannula 
Eerik Harju

Aleksi Huhtanen
Aleksi Juutinen
Jussi Koskela
Eetu Laitinen
Antti Lehtisaari

Aku Leppänen
Tommi Luojus
Mirko Lähteenmäki
Mikko Nurmi
Jori Pukkila

Aatu Pöllänen
Frans Ryhänen
Joakim Salli
Tuukka Säteri
Topias Taubert
 

Reetta Auvinen 
Nelli Harju
Matilda Hytönen
Heidi Jouslehto
Niina Laakso

Venla Laakso
Laura Lehtimäki
Lotta Lehtimäki
Sonja Lehtinen
Miia Leppänen

Heli Majander
Eeva Manninen
Emmi Mähönen
Saila Sukanen
Oona Takala
 

Yhteyshenkilö:
Saila Asumaniemi
puh. 040 717 2151

Joukkueenjohtaja
Kirsi Laitinen
puh. 050 369 2888
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a-tytöt

B-pojat

Emilia Anttila 
Antonia Eneh
Erika Hurme
Petra Hurme
Lotta Kiviranta
Anni Lassila
Niia Little

Jarkko Mäkinen
Rauno Koivisto
Jukka Siltanen
Hannu Järvinen

Joukkueenjohtaja
Anne Ingman
puh. 040 556 5459

Iina Mäkelä
Viivi Mäkinen
Ronja Mäkirinta
Unna Paavolainen
Heli Poikela
Ella Salminen
Eija Siivola

Lotta Tolvanen
Reetta Tulkki
Emma Törnblom 
Oona Viitala
Jemina Vidgren
Jasmin Wilska
Ilona Äijänen

Valmentajat
Denis Kucevic
puh. 050 404 2046
Marcus Ketola
Niko Packalen

Joukkueenjohtaja
Taina Hurme
puh. 044 575 0527

Lisäksi A-tytöt pelaavat naisten 2. divaria nimellä 
Pyrintö Mixed, ja sen kokoonpanoon kuuluu yli-ikäi-
senä kuvassa mukana oleva Eija Siivola (#17).

Roni Ahvenjärvi
Kristoffer Ala-Rantala
Onni Alppi 
Pyry Auer
Miklas Hapuoja
Miika Hautamäki
Nuutti Heikkilä

Eemil Helynen
Mikael Huhtanen
Joonas Hämylä
Aaro Härkki
Alex Ingman
Ilmari Jokinen
Jesse Junnila

Kristian Koivisto
Jasper Koskinen
Aarne Liukkonen
Joakim Markkinen
Onni Nurminen
Tony Rantanen
Tuomas Rasi 

Otto Rissa
Janne Salminen
Linus Sola
Valtteri Taussi
Tino Tiihonen 
Ville Villgren 

Valmentajat
Tomi Koskinen
puh. 040 516 3855
Miikka Mäkirinta
Antti Hyvärinen

www.facebook.com/tampereenpyrintokoripallo
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Kadijatu Diallo
Veera Haukijärvi
Ronja-Lotta Heinonen
Riia Hiironniemi
Heta Hokkanen
Laura Hovilainen
Rosanna Korhonen
Mandi Koskinen
Eveliina Laaksonen

Venla Laaksonen
Riia Laitinen
Sanni Lepola
Hanna Liehu
Tia-Maria Liljeroos 
Niia Little
Lotta Luontila
Anni Mäenpää 

Viivi Mäkinen
Pauliina Meriläinen
Alina Nuutila
Lotta Näppi
Päivikki Pitkänen
Elina Pärssinen 
Emma Pölkki
Sonja Pölkki

Suvi Saari 
Anna Saarinen
Aurora Suojanen
Teresa Seppälä
Liisa Taponen
Tuuli Tuomiaho
Emma Törnblom
Paula Vimpeli

Valmentajat 
Kati Packalen
puh. 040 673 5614
Evita Koski
Minna Saros
Anu Mäenpää

Fysiikkavalmentaja
Anu Mäenpää

Joukkueenjohtajat
Ursula Korhonen
puh. 040 529 7130
Anu Mäenpää
puh. 040 775 4520

B-tytöt

Niko Vuorinen
Kion Williams
Akseli Ylinen
Eevertti Yläpoikelus 
Emil Ylönen 

Valmentajat
Kari Kilpinen
puh. 0400 834 808
Reijo Kypärä
Otto Juutinen

Miro Kypärä   

Fysiikkavalmentaja
Sari Koivumäki 

Joukkueenjohtajat
Eva Vuomajoki-Williams
puh. 045 6363 832
Minna Leino

Kummipelaaja 
Joonas Cavén

Matias Ahonen 
Gezim Bajrami
Matias Hovi
Sampo Jokinen 
August Kaivonen
Arttu Kiviranta
Veikka Koivisto
Matias Koskinen
Kalle Kumpu
Kasper Korju

Samuel Kättö
Eero Lehtinen
Ville Lehtisalo
Aaro Leino
Eemeli Leppänen
Miro Little
Brunel Madzou
Ricky III Minard
Jaakko Mylläri
Manu Mäenpää

Ville Mäki
Eemeli Niemi
Miika Nummela
Roni Onduso
Aapo Pakarinen
Kalle Pekkarinen
Arttu Pitkänen
Aarne Polviander
Oiva Pöllänen
Santeri Roiko

Joona Saarinen
Wiljami Salokannel
Toivo Silfverhuth
Konsta Siren 
Jaakko Talola
Sten Tammepöld
Tommi Tuominen
Oskari Tolonen
Ilja Uotila
Veeti Virtanen

C-pojat
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Nella Etu-Seppälä 
Iina Heikkilä 
Sofie Heinisuo 
Emilia Hermans 
Eevi Hietanen
Clara Hämäläinen
Siiri Jokinen 
Maisa Knuuttila
Leona Koivunen

Sandra Koutonen
Miisa Kylväjä
Aino Lehtinen
Jessica Leppälahti
Aava Martikainen
Martta Martikainen
Vilja Mikkola
Emmimaria Mäkinen
Iina Mäkinen

Emilia Nokelainen
Anni Nurminen
Sanni Ollikainen
Saga Peltonen
Nea Pettinen
Sonja Pölkki 
Anniina Saarinen 
Eveliina Salo 
Kaisla Sola

Matilda Sorri
Rebecca Teinilä 
Laura Tolonen
Petra Tolonen
Sara Tuhola 
Merette Tähkä 
Aino Valkeapää
Tytti Vehkalahti 

C-tytöt

Minipojat 05

Mila Viitanen 
Kenisha Williams

Valmentajat
Pinja Laitinen
puh. 044 383 0314
Jukka Etu-Seppälä
Lassi Vehkalahti

Joukkueenjohtajat
Tiina-Liisa Vehkalahti
puh. 050 5010 514
Merja Hietanen

Kummipelaaja 
Ville Pekkola

Aaro Ahokas
Miro Brusi
Nicolo Cal 
Joonas Elo 
Emil Eskelinen
Leo Hiipakka
Emil Hirvonen
Aaro Huhdankorpi

Aleksi Härkönen 
Remu Jauhiainen 
Aku Koiranen
Elia Koskela
Eero Koskinen
Juha Kärkönen
Tino Lähteenmäki 
Ukko Majamaa

Aaron Montonen
Matias Mäki-Hakola
Miko Niskanen 
Matias Paananen 
Otto Rinne 
Eemeli Saarela
Alabatou Sane
Mevludin Sehic

Topias Seppälä
Arvo Tuominen 
Joona Tuominen
Jimi Vidgren
Sampo Virta
Jaakko Vuoti
Mikael Väänänen

Valmennus
Mikko Virta
puh. 050 521 0677
Hannu Hiipakka
Jami Eskelinen 
Juho Kamppuri 

Joukkueenjohtaja
Ami Seppälä
puh. 0500 186 456

Kummipelaaja 
J´nathan Bullock
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Minitytöt 05 
Netta Heikkilä 
Martta Hokkanen
Emma Huhtanen
Emilia Jokinen
Jenna Karinen 
Alisa Kivelä 
Iida Kujanpää
Vilma Kumpu

Lotta Leander
Inkeri Lindell 
Wanna Nynäs 
Hilma Saari
Sonja Salminen 
Vilma Salonen 
Milla Pitkäranta
Fanni Pällijeff 

Minitytöt 06
Ella Halkola 
Chloé Hidden
Jenni Honka
Venla Härkönen 
Maria Häyhä
Emma Järvi
Laura Kemiläinen 

Nella Koskinen
Taimi Koskimaa
Saana Kurttila
Anni Kymäläinen 
Ella Mähönen 
Ella Parviainen 
Aamu Peltonen
Aava Sola

Elli Suvanto
Minerva Taubert
Ooda Tolonen
Heta Viitala
Sini Virkki
Meri Väistökoski

Päävalmentaja
Kimmo Salonen
puh. 050 357 8489

Joukkueenjohtaja 05
Paula Heikkilä
puh. 040 594 3681

Joukkueenjohtaja 06
Taija Huhdanpää
puh. 050 384 4474

Kummipelaaja
Topias Palmi

Minitytöt 05-06

Minipojat 06

Aaron Ekwere
Aapo Glad 
Konsta Hihnala
Aleksi Kuuluvainen
Sampo Nyman
Touko Nyman

Eero Penttilä
Niklas Rajalakso 
Topias Rajalakso
Matias Rapo
Oliver Rapo
Iiro Rinne
 

Valmentajat
Harri Liljelund
045 112 4551
Juha-Petri Nieminen
Sanna Tigrine

Joukkueenjohtaja
Tommi Nyman
puh. 050 311 0919

Kummipelaaja 
Ricky Minard

www.facebook.com/tampereenpyrintokoripallo
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Mikropojat 07

Mikrotytöt 07

Nessa Etu-Seppälä
Anna-Kaisa Hokkanen 
Nella Hynnä
Aino Härkki
Laura Ilkka
Eleonora Jokinen
Emma Kivimäki

Luka Ahonen 
Antti Alppi
Eino Arvonen
Aaro Auvinen
Kaan Bilgili
Dan Dumitrescu
Ville-Pekka Eskelinen

Nikke Etu-Seppälä 
Antto Heiskanen
Viljami Honkanen
Eetu Huhdankorpi
Joonas Kiviranta
Eino Laukkanen

Akseli Loukaskorpi
Eepo Malinen
Eelis Nisula
Urho Polviander
Vilho Reunanen
Atte Riikonen

Ilmari Sainio
Jesse Siitonen 
Niilo Toivola
Robin Vuorio
Heikki Yli-Fossi
Oskari Ylinen

Valmentajat
Jukka Raja-aho
puh. 0400 833 058
Juha Kurikka
Eeva Kiiskinen
Leevi Mäkinen
Taner Bilgili

Nea Kostamovaara
Emilia Kurjenmäki
Maija Kuusisto 
Emmi Kuusniemi
Kiira Kuusniemi
Selma Lehtinen
Minttu Mustonen

Ella Mähönen
Ellen Mäki-Hakola 
Emilia Nurminen 
Juuli Saloniemi
Saimi Saari 
Elsa Salonen
Hanna Taponen

Valmentajat 
Anna Salonen
puh. 050 522 3305
Kimmo Salonen

Apuvalmentajat
Timo Hokkanen
Mikko Lehtinen
Riitta Mähönen
Kerttu Kupiainen

Joukkueenjohtaja
Miikka Taponen
puh. 050 364 2644 

Kummipelaaja 
Wally Judge

Joukkueenjohtaja
Vesa Kiviranta
puh. 045 872 3421

Kummipelaaja 
Terrell Vinson
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Mikropojat 08

Benjamin Lilleberg
Artur Muradyan
Vilho Paju
Eetu Parta
Rasmus Salminen
Nikolas Seppelin

Joonas Suvanto
Niilo Talvitie
Lenni Viitaniemi

Kuvasta puuttuu:
Veikka Hämäläinen

Valmentajat
Johanna Parta
puh. 044 567 4669 
Ari Kurlin
Mika Ijäs

Joukkueenjohtaja
Elina Lilleberg
puh. 050 350 1328

Kummipelaaja 
Justus Kilpinen

Mikrotytöt 08

Valmentajat
Juuso Liljeroos
puh. 050 506 0622
Antti Nikkilä

Apuvalmentaja
Paula Muilu

Joukkueenjohtaja
Tiia Nikkilä
puh. 040 564 0737

Kummipelaaja 
Antero Lehto

Maria Ekwere 
Heta Hiironniemi 
Sandra Honka
Emma Krappe 
Klaudia Keskinen
Aava Leander

Hilkka Liljeroos 
Voitto Liljeroos
Inka Mattila 
Lauri Muilu
Siiri Muilu
Akseli Nikkilä

Alina Nikkilä
Alisa Nikkilä
Lilli Rajakallio
Iida Reunanen
Onerva Suojanen 
Senni Toljamo 

Kuvasta puuttuu:
Pihja Lindgren 
Malla Palomaa
Silja Palomaa
Carolina Santaoja
Milena Toljamo

www.facebook.com/tampereenpyrintokoripallo
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Supermikropojat 09-10

Supermikrotytöt 09-10

Sandra Honka 
Maija Kaarnametsä
Hertta Kokkonen
Meeri Laukkanen
Sara Lindqvist
Jasmin Pietilä
Venla Sopanen
Vilma Tamminen

 

Elina Yli-Fossi
Savanna Ylinen
Siiri Katajisto 
Oona Mäkinen
Joanna Mäkinen
Mea Packalén
Alisa Toljamo
Linnea Leander

Saimi Utriainen
Pihla Paunonen
Eevi Penttilä
Daniela Toiminen 
Opri Tolonen
Elli Tulkki 
Kianna Williams

Valmentaja
Mirva Jokinen
puh. 046 896 1653

Apuvalmentajat
Sanni Hellgren 
Jaakko Paunonen 
Hanna Penttilä
Juho Sopanen
Jani Toiminen 

Yadessa Aalto-Setälä
Temesgen Aalto-Setälä
Lenni Aho
Oliver Alho
Niila Björninen
Mikael Harju
Eino Hautala
Iiro Heinonen
Arvo Holli

Joukkueenjohtaja
Tiina Sopanen
puh. 045 674 1421 

Kummipelaaja 
Lassi Kilpinen

Eino Honkanen
Veikka Hämäläinen
Eeli Isokangas
Reko Jokela
Okko Jykylä
Bruno Kallio
Kaius Kantanen
Ahti Kemiläinen
Lauri Kivimäki

Miro Kostamovaara
Oliver Kucevic
Aaro Kuusela
Onni Mäkelä
Eeli Mäkinen
Jalo Nuutila
Eelis Paju
Eemeli Parkkamäki
Vilho Parvikko

Peetu Peltomaa
Lauri Seppälä
Bastian Setälä
Kaius Sulonen
Isak Syrjä
Taneli Vaahtolammi
Ville Vanhanen
Markus Veskimäe
Niki Vikkula

Miko Väistökoski 
Toivo Välimäki

Valmentajat
Juha Lehtinen
puh. 044 970 8718
Tuomas Holli
Jani Toiminen
Veeti Mäkinen

Joukkueenjohtaja
Tuomas Holli
puh. 045 660 9505 

Kummipelaaja  
Petri Heinonen

www.facebook.com/tampereenpyrintokoripallo
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aloittavien koripallokoulu
Muntather Anwar Nima
Moamal Anwar Nima
Niklas Holopainen
Nuutti Holopainen
Narek Jailojan
Netta Järvinen 
Eevi Kaivonen
Matias Kallionpää
Reetta Kauppinen
Nanna Kilpinen
Väinö Koskinen
Elvira Latva
Aleksi Makkonen
Veikko Martikainen
Ville Niukkonen
Lev Novikov
Iiris Oksanen
Roosa Piekäinen
Aatu Puhakka
Sandra Revonta
Ilmari Sainio
Suoma Seiskari
Dani Siren
Thien Kim Tran
Teemu Tuominen 
Amanda Virtanen

Valmentaja
Mikko Pitkänen
puh. 040 5727 309

Unified
Niklas Bergman
Leevi Hautakangas
Ramona Heikkinen 
Anton Jyväsjärvi 
Antto Kaihlanen
Jami Kari
Roope Kontkanen
Rosanna Korhonen (P)
Hanna Liehu (P) 
Lotta Luontila (P)
Ellen Mansikka-aho
Matias Nurmi 
Elina Pärssinen (P)
Emma Pölkki (P)
Sonja Pölkki (P)
Elli Rasku 
Andrej Scherbatyh 
Paula Vimpeli (P)

Päävalmentaja
Kirsi Laitinen
puh. 050 369 2888
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pikkusudet 2012
Max Ahoniemi 
Benjamin Andem 
Tiberiu Balog
Nikolai Naboistsikov 
Emilia Hakola 
Oskari Halme
Noora Hämäläinen
Samuel Juottonen
Unto Kokko 
Nenni Koskimäki
Elsa Kulmala
Sirkku Kulmala
Iida Niemenmaa
Ekene Nnajiofor
Sara Perämäki
Varpu Saari
Meri-Tuuli Salminen
Onni Tikkanen

Ohjaajat:
Elsa Takala 
Valtteri Lyly
Verneri Lyly 
Jori Pukkila 
Lassi Vehkalahti 

Koulun ohjelman 
suunnittelu:
Saila Huhtiranta

Yhteyshenkilö: 
Saila Asumaniemi
puh. 040 717 2151

pikkusudet 2011
Oula Ahmaniemi 
Diego Baesa
Edgar Balog
Eino Erma
Kaisla Honkanen
Samuel Kulmala
Elias Kuoso
Sasu Lehtinen
Niklas Lähteenmäki
Aku Mikkola
Voitto Palviainen
Joonatan Pulli
Patri Rajamäki
Elsa Reijonen 
Manu Reijonen
Oliver Sabat
Juhana Turtonen
Louna Urhonen
Austin Ylinen

Ohjaajat:
Elsa Takala 
Valtteri Lyly
Verneri Lyly 
Jori Pukkila 
Lassi Vehkalahti 

Koulun ohjelman 
suunnittelu:
Saila Huhtiranta

Yhteyshenkilö: 
Saila Asumaniemi
puh. 040 717 2151
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pikkusudet 2013

pikkusudet 2014-2015

Noel Benlamine 
Riina Grankvist 
Elmo Kananen
Helka Kirjola
Vilho Lammi
Juho Lehtonen
Benjamin Leino
Alexander Lilius
Ronja Lipsanen
Vilho Ruotsalainen

Ohjaajat:
Elsa Takala 
Valtteri Lyly
Verneri Lyly 
Jori Pukkila 
Lassi Vehkalahti 

Koulun ohjelman 
suunnittelu:
Saila Huhtiranta

Yhteyshenkilö: 
Saila Asumaniemi
puh. 040 717 2151

Ada Aalto 
Aaron Erenius
Joel Juottonen
Fanni Järvi-Laturi
Kalle Lemmetty
Arvo Mikkola
Pihla Talmila
Julius Timberg
Arttu Tolonen
Anni Tulkki
Ohto Urhonen
Martti Uusi-Kouvo
Veeti Vilola 

Ohjaajat:
Elsa Takala 
Valtteri Lyly
Verneri Lyly 
Jori Pukkila 
Lassi Vehkalahti 

Koulun ohjelman 
suunnittelu:
Saila Huhtiranta

Yhteyshenkilö: 
Saila Asumaniemi
puh. 040 717 2151
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Miehet, harraste

Naiset, harraste 2-3

Susanna Saarinen
Fanni Viitanen
Mia Virta
Katja Vuoti

Valmentajat
Katriina Tolonen
puh. 041 543 6995
Elsa Takala

Riikka Anttonen
Elli Armila
Kati Härkönen
Ene Härkönen
Karoliina Jaanu

Henna Jokia
Kerttu Koivisto
Marika Kuusisto
Päivi Lähteenmäki
Cilla Lönnqvist

Edith Martinez 
Eeva Merilä
Jutta Miilumäki
Kristiina Mouna
Mari Mäkelä

Linda Mäki
Minna Nissinen
Anastasija Nukala
Hanna Ojutkangas
Kirsti Raulo

Mika Jokiaho
Manuel Keränen
Pasi Koivuniemi
Kalle Kojo

Andres Kokko 
Sami Kullaa
Jukka-Veikka Lehtinen
Jani Mathlin

Mikko Mena
Janne Männistö
Tuomas Oksanen
Thomas Paju

Olli Pommelin
Valtteri Puronurmi
Jukka-Pekka Pölkki
Erno Toljamo

Jukka Aulló
Kari Dixon
Tuomas Hermansson
Petri Hirsimäki
Mika Hirvelä

Joukkueenjohtaja
Jukka Keränen
puh. 040 576 5635
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Naisten kuntosarja, Mansen Mimmit

Miehet 75 v

Marjut Anderson 
Taina Antikainen 
Elina Halonen 
Marika Jakobsson 
Roosa Luiro 

Laura Merilä 
Virpi Mäenanttila 
Monika Sola 
Annika Takala 

Kerttu Toivo 
Katriina Tolonen 
Katriina Vaittinen 
Maarit Virta 

Valmentaja
Katriina Tolonen
puh. 041 543 6995

Yhteyshenkilö
Annika Takala
puh. 040 560 5483

www.facebook.com/tampereenpyrintokoripallo

Vesa Haapaniemi
Tapio Koskinen

Jukka Mikkola
Heimo Montonen 
Juhani Rinne 

Auvo Vainio (C)
Pentti Valtonen
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Joukkueenjohtajat



www.hartela.fi

Taito 
muuttuu 

taloksi

VAPO ON
Toimitusvarma
Osaava
Vastuullinen
Paikallisesti kotimainen
Tarjoamme yrityksille, kunnille 
ja kuluttajille paikallisia energia- 
ja polttoaineratkaisuja sekä 
ympäristöturpeita. Tuotamme
vastuullisesti energiaa muun muassa 
turpeesta ja puusta.

Tarjoamme myös asiantuntija-, 
suunnittelu- ja rakentamispalveluita
luonnonvesien puhdistamiseen ja 
etsimme uusia liike  toiminta-
mahdollisuuksia erityisesti 
luonnonvarojen kestävästä kestävästä 
käytöstä. 

Tutustu toimintaamme 
www.vapo.fi
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Luonto kutsuu treenaamaan!
Löydä upeat lenkkireitit.

Maksuttomat maastokartat
   Reitin nauhoitus
  Omat paikkamerkit
    Kuntopolut
           Retkikohteet
 Lisätoiminnot Plus-tilaajille

Lataa Karttaselain puhelimeesi

Saatavilla Android-, iOS-, WP- ja Windows-laitteille.

www.karttaselain.�

Kuvaus Android-versiosta, ominaisuudet vaihtelevat laiteversioittain.


