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Johtava yleisseura vuodesta 1896

8 lajijaostoa

27 olympiamitalia 

2500 jäsentä



Toimintaperiaatteet
• Nousta Suomen yleisurheilun 

kärkiseuraksi

• Toimia paikallisesti merkittävänä 

kasvattajaseurana 

• Tuottaa omia huippu-urheilijoita 

• Liikuttaa myös aikuisia

• Tarjota harrastusmahdollisuus 

seuratoimijana



Pyrinnön arvot

VASTUULLISUUS OSAAMINEN

ELÄMYKSELLISYYSTULOKSELLISUUS

YHTEISÖLLISYYS



Pyrintöläisen polku
Huippu-urheilu

23+

Valmennusryhmät
12-22v

Yleisurheiluryhmät
12-15v

Juniorivalmennusryhmät
8-11v

Starttiryhmät
7-11v, 12-13v



5-7-vuotiaiden 
yleisurheilukoulu

• 2014-2016-syntyneille
• Yleisurheilukoulu harjoittelee 

sunnuntaisin 
• Harjoituspaikkana on Juhannuskylän 

koulun (Tammerkoski) liikuntasali.
• Harjoittelun painopisteet:

– Monipuolisuus: juokseminen, 
hyppääminen ja heittäminen

• Syyskauden hinta on 75 euroa ja 
kevätkauden 85 euroa. 
Ilmoittautumalla koko kaudeksi 
kerralla on hinta 140 euroa.



8-11-vuotiaiden 
juniorivalmennusryhmät

• 2013-2010-syntyneille
• Harjoituksia 2 krt/vko
• Harjoittelun painopisteet:

– Lajitaidot: kaikkien lajien opettelua
– Monipuolisuus: juokseminen, 

hyppääminen ja heittäminen
• Kilpailutoiminta: 

– Olennainen osa harrastusta
– Hippo-viikkokisat, pm-kilpailut ja 

seuraottelut
– Seuran oma 6-7-ottelu

• Kausimaksu 250€ 
– lokakuu 2020 – syyskuu 2021



10-13-vuotiaiden poikien 
poikaryhmät

• 2011-2010-syntyneet ma klo 18.00-19.30
• 2009-2008-syntyneet ti klo 18.00-19.30
• Harjoittelun painopisteet:

– Monipuolisuus: juokseminen, 
hyppääminen ja heittäminen

• Toiminta: 
– Osa valmennusryhmissä olevien 

poikien harjoittelua
– Sopii oheisharjoitteluksi muiden lajien 

yhteyteen
• Kausimaksu 150€ (kuuluu 

valmennusryhmissä olevien 
kausimaksuun)
– lokakuu 2020 – toukokuu 2021



10-15-vuotiaiden 
juoksukoulu

• 2011-2006-syntyneille
• Sunnuntai-iltaisin
• Harjoittelun painopisteet:

– Juoksutekniikka
– Peruskestävyys

• Toiminta: 
– Sopii oheisharjoitteluksi muiden 

lajien yhteyteen
• Kausimaksu 150€ 

– lokakuu 2020 – toukokuu 2021



12-20-vuotiaiden 
yleisurheiluryhmät

• 2009-2001-syntyneille
• Harjoituksia 2 krt/vko
• Harjoittelun painopisteet:

– Lajitaidot: kaikkien lajien opettelua
– Monipuolinen harjoittelu: 

juokseminen, hyppääminen ja 
heittäminen

• Kilpailutoiminta: 
– Mahdollisuus osallistua kilpailuihin
– Hippo-viikkokisat, pm-kilpailut ja 

seuraottelut, 14+ SM-kilpailut
• Kausimaksu 235€/305€

– Lokakuu 2020 – syyskuu 2021



12-15-vuotiaiden 
valmennusryhmät

• 2009-2006-syntyneille

• Harjoituksia 3-5 krt/vko. Myös omatoimiharjoittelua.

• Harjoittelun painopisteet:
– Lajitaidot; kaikkien lajien opettelusta kohti 

perustekniikoiden hallitsemista
– Monipuolinen harjoittelu; juokseminen, 

hyppääminen ja heittäminen ja näiden eri osa-
alueet

– Fyysisten ominaisuuksien kasvattaminen, 
voimaharjoittelu lähtien alkeista ja edeten 
säännölliseksi osaksi harjoittelua

• Kilpailutoiminta: 
– Monipuolinen kilpaileminen, otteluiden 

suorittaminen
– Hippo-viikkokisat, pm-kilpailut, seuraottelut, 14+ 

SM-kilpailut
– Suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus
– Mahdollisuus ulkomaan kilpailumatkaan

• Kausimaksu 320€/470€
– Lokakuu 2020 – syyskuu 2021



16-22-vuotiaiden 
valmennus

• Kauden 2020-2021 sarjavastaavat 
yli 16-vuotiailla

• Timo Väliharju
timo.valiharju(a)mindpolis.com

• Joanna Riihimäki
joanna.katriina(a)gmail.com



Nuorisourheilun lisätoiminta (*)

Lajiklinikat (12-15-v.) 

• yleisurheilu- ja valmennusryhmäläisille

Pyrinnön heittokoulu (10-15-v.) 

• yleisurheilu- ja valmennusryhmäläisille

Lajikoulut

• valmennusryhmäläisille

• hakulomake ja -kriteerit tulevat 
Pyrinnön nettisivuille

(*) Covid-19 –pandemia & Pirkkahallin 
käytettävyys vaikuttavat näihin



Aikuisurheilu
Aikuisten yleisurheilukoulu

• Monipuolista lajiharjoittelua

• Sopii aloittelijoille

• Harjoitukset sunnuntaisin

Aikuisten valmennusryhmä 1

• Yleisurheilukoulun käyneet tai joilla aiempaa yu-taustaa

• Harjoitukset ma klo 18:30-20:00

Aikuisten valmennusryhmä 2

• Tavoitteellisuus, kilpailut (SAUL) osa ryhmän toimintaa 

• Harjoitukset ke ja su 17:30-19:00

Aikuisten yleisurheilun heittoryhmä

• Monipuolista heittoharjoittelua

• Harjoitukset to klo 18:30-20:00



Talven 2020-2021 tapahtumia (*)

Hippohallit
31.1.2021

Nuorten (17-22) SM-hallit
26.-28.2.2021

Tampere Junior Indoor Games
12.-14.3.2021

Terve Urheilija –leiri
23.-24.4.2021, Varalan Urheiluopisto

(*) Covid-19 –pandemia & Pirkkahallin 
käytettävyys voivat vaikuttaa näihin



Viestintäkanavat

@tampereenpyrintoyleisurheilu Tampereen Pyrintö @TrePyrintoYU

tampereenpyrinto.fi/yleisurheilu Pyrintö yleisurheilu Pyrintöläinen-lehti Ryhmien omat
-uutiskirje 



Vanhemmuus ja lapsen harrastus



Vanhemman rooli

▪ On kiinnostunut lapsen harrastuksesta!

▪ Innostaa lasta osallistumaan ja liikkumaan, ei painosta

▪ Iloitsee onnistumisen hetkinä.

▪ Auttaa lasta kohtaamaan vastoinkäymiset ja tukee
pettymyksissä.

▪ On ylpeä lapsestaan!

▪ Arvostaa seuran tekemää työtä ja antaa oman panoksensa
seuran toiminnalle.

▪ Kilpailuissa antaa valmentajille työ rauhan, eikä itse osallistu
valmentamiseen ellei näin ole erikseen sovittu.



Toimitsijatehtävät – mahdollistajana 
aitiopaikalla 

• Yleisurheilussa kilpailut toteutetaan yhdessä ja 
urheilijoiden vanhemmat toimivat toimitsijoina. Tästä 
seuraa:
– Alhaiset valmennusmaksut 

– Monipuolinen, ilmainen  kilpailutoiminta

• Seuran kantava voima on yhteisöllisyys ja yhdessä 
tekemisen ilo!
– Jokaiselle  halukkaalle ja innokkaalle vanhemmalle 

löytyy aivan varmasti sopivia tehtäviä
– Pyrintö järjestää myös  koulutuksia eri tehtäviin( mm. 

toimitsija, lajijohtaja, tuomari)
• Kentällä on aitiopaikalla näkemässä ja kokemassa 

urheilun tuoman ilon!



Erilaisia toimitsijatehtäviä on tarjolla 
runsaasti  

• Kenttälajit: mm. lana, rima,  mitta, palautus, sihteeri

• Juoksulajit: lähettäjä, juoksutoimitsija

• Maalikamera, tulospalvelu

• Lajijohtaja, tuomari

• Kahvila-ja ruokahuolto

• Ensiapu

• Järjestyksenvalvoja

• Rakentaminen ja purkaminen ym.

Rohkeasti mukaan! Sopiva tehtävä löytyy jokaiselle ja 
ohjausta on aina tarjolla.



Ryhmänjohtaja
• Jokaisella ryhmällä on oma ryhmäjohtaja, joka toimii 

viestinviejänä seuran ja vanhempien välillä.
• Ryhmänjohtaja vastaa 

– oman ryhmänsä urheilijoiden rekisteröimisestä
– kilpailujen toimitisijarekrytoinneista yhdessä 

muiden ryhmänjohtajien kanssa
– muusta kuin valmennukseen liittyvästä 

tiedottamisesta
• Ryhmänjohtaja on yksi ko. ryhmän vanhemmista ja 

saa tukea sekä iloa urheilijoiden aktiivisista 
taustajoukoista!



Lämpimästi tervetuloa mukaan 
Pyrinnön toimintaan!


