Yleisseura, vahvuudet ja heikkoudet
Tampereen Pyrintö on yleisseura sanan perimmäisessä merkityksessä. On ollut aikoja, jolloin yleisesti on vannottu erikoisseurojen
nimeen. Vain niissä on uskottu olevan mahdollista panostaa riittävästi harrastettavan lajin kehittämiseen.
Parin viime vuoden aikana on kuulunut toisenlaisiakin kannanottoja. On alettu nähdä yleisseurojen hyviä puolia. Usein eri
yhteyksissä, joissa on todettu seuramme menestyksen viimeaikainen laajuus. Yleisseuran vahvuudesta olemme itsekin eri
yhteyksissä mediaa vakuutelleet.
Pyrinnön keskeinen toiminta kilpa- ja huippu-urheiluseurana käsittää kilpailutoiminnan, urheilutapahtumien järjestämisen ja
junioritoiminnan eli kasvatuksen. Tampereen kaupunki toimintaympäristönä on erinomainen ja niin kaupungin asenne kuin sen
tarjoamat olosuhteet ovat antaneet seuralle oivallisen perustan toiminnan pyörittämiseen. Myös se vetovoima joka tuo
kaupunkiimme opiskelijoita ja asukkaita antaa meille mahdollisuudet kehittyä jatkuvasti paremmiksi.
Tarkasteltaessa kilpailutoimintaa vakuuttavaa on ollut se, että olemme menestyneet useimmissa harrastamissamme lajeissa.
Olemme saavuttaneet mestaruuksia ja meidät on noteerattu lajeissamme Suomen parhaiksi menestyksen laajuudella mitattuna.
Yleisseura on siis mahdollistanut sekä huippujen kehittymisen että korkean tason samanaikaisesti usean lajin piirissä. Puhutaan
yleisestä menestyksestä, joka tarttuu koko seuraan. Vaikka saavutetuilla Suomen mestaruuksilla yhdessä lajissa ei olekaan suoraa
yhteyttä toisiin jaostoihin, menestys tuo kuitenkin positiivisen vireen koko seuraan ja lajista toiseen. Valmennustietoutta voidaan
yleisseurassa verrata eri lajien välillä ja saada siitä synergiaa. Painonnostojaoston panos voimaharjoittelussa on jo vuosia ylittänyt
lajirajat seuran piirissä. Vastaavia mahdollisuuksia löytyy muidenkin ominaisuuksien harjoittelemisen osalta.
Jotta menestys saadaan tarttumaan, pitää kuitenkin välttää karikot, joita näihin tilanteisiin piiloutuu. Helposti niissä lajeissa, joissa
menestystä ei tule voidaan sortua vääriin arviointeihin. Uskotaan, että menestyjällä on ollut seuran sisällä ylimääräistä tukea eikä
uskota, että menestys perustuu aina kovaan ja pitkäjänteiseen työhön. Uskon, että tämä ongelma on vältetty ja vältetään avoimella
vuorovaikutuksella eri jaostojen välillä. Meillä on ollut onni saada johtokuntatoimintaan hyviä henkilöitä kaikista jaostoista, jotka
ovat varmistaneet tiedon leviämisen.
Yleisseuran haasteena on löytää toimiva organisaatio ja sen muodostavat henkilöt jokaiselle lajille. Perustoiminta toimii
jaostovetoisesti erikoisseuraa muistuttaen. Tavanomaisen kilpailu- ja valmennustoiminnan järjestely on jaostojen harteilla. Jatkuva
toiminta edellyttää jatkuvaa rekrytointia niin urheilijoiden, valmentajien kuin kilpailun toimihenkilöidenkin osalta. Jaostot toimivat
normaalin yhdistystoiminnan tavoin toimintasuunnitelmansa ja budjettinsa puitteissa vastaten siitä seuran johtokunnalle. Jaostoilla
on pääsääntöisesti hyvät yhteydet omiin lajiliittoihinsa. Yleisseurassa on pidettävä huolta, että kussakin lajissa ollaan mukana
valtakunnan tason päätöksenteossa. Pitkien perinteiden ja aktiivisten jäsenten vuoksi meillä tämäkin on hyvässä kunnossa, mutta
asiasta on pidettävä huolta.
Hyvin toimivassa yleisseurassa on kuitenkin potentiaalia järjestää isoja tapahtumia. Viime vuonna järjestettyjen alle 23- vuotiaiden
yleisurheilun EM- kisojen järjestäminen ei olisi ollut mahdollista ilman kaikkien lajijaostojen aktiivista osallistumista. Tätä
merkittävää yleisseuran mahdollisuutta olemme hyödyntäneet menestyksellä aiempien Kalevan kisojen, nuorten EM kisojen,
olympiapäivien, Jukolan viestien ja muiden merkittävien tapahtumien järjestelyissä. Onnistuneesti toteutetut suurtapahtumat
tuottavat positiivista näkyvyyttä, omille jäsenille positiivisia kokemuksia sekä taloudellisia edellytyksiä tuleville vuosille.
Kilpailutoiminnan merkitystä varainhankinnassa ei kannata aliarvioida.
Hyvin järjestetty junioritoiminta yleisseurassa antaa mahdollisuuden urheilla ja harrastaa monipuolisesti eri lajeissa. Olemme
järjestäneet yhteisiä nuorten kesäleirejä ja kehitelleet muitakin lajirajat ylittäviä yhteistyön muotoja. Olen varma, että tällä saralla
on mahdollista löytää vielä uusia mahdollisuuksia, joita vain yleisseura voi tarvita.
Henkilökohtaisesti olen varma, että seitsemän jaostomme yhteenlaskettu summa on enemmän kuin seitsemän. Tekisi mieli sanoa,
että se on ihan täysi kymppi!
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