ESPOON TAPIOT 1965 ---LYHYT HISTORIAKOOSTE
Urheiluseura Tapiot ry:n, vuodesta 1984 lähtien Espoon Tapiot, perustava kokous pidettiin
04.11.1965 Tapiolassa kuuluisan Tapiolan puutarhakaupungin rakennuttajan Asuntosäätiön
kabinettitiloissa. Välittömästi perustamiskokouksen jälkeen samana iltana järjestäytyi seuran
ensimmäinen johtokunta puheenjohtajaksi valitun monivuotisen kansanedustajan ja ministerin
Seppo Westerlundin johdolla. Seuran perustaminen ajoittui ja liittyi olennaisesti
juuri rakennetun Tapiolan valmistumiseen ja koko silloisen Espoon kauppalan väkimäärän
voimakkaaseen kasvuun. Nyttemmin koko laajaa Espoota edustavan seuran alkuaikojen seuraaktiivit löytyivätkin juuri Tapiolan ja Otaniemen ympäristöstä mistä kertoo jo se, että jokaisen
ensimmäisen johtokunnan jäsenen (12) osoite oli Tapiolan tai Otaniemen katuja.
ALKUVUODET LAAJEMPI YLEISSEURA
Perustettaessa seuran urheilulajeiksi päätettiin ampumahiihto, hiihto, kuntourheilu,
suunnistus ja yleisurheilu. Tavoitteena oli, että kaikki lajit toimivat yhdessä hyvässä hengessä,
yhteisen hallinnon, talouden pidon ja myös kilpailu- ja tapahtumajärjestelyiden osalta.
Kun Espooseen perustettiin 1980 hiihdon erikoisseura, Espoon hiihtoseura, siihen siirtyi myös iso
osa Tapioiden hiihtäjistä ja kun ampumahiihdolta poistui lähistöltä harjoittelupaikat niin merkitsi
mm. nämä seikat sitä, että yleisurheilusta muodostui vähitellen selkeästi merkittävin osa seuran
toiminnasta ja sitä kautta myös näkyvin osa kilpailujärjestelyjen ja kilpailumenestyksen osalta.
VUOSIKYMMENET 1980 - 1990 - 2000
Tapioissa jatkui edelleen myös hiihtotoiminta, johon liittyi uutena 2000-luvulla soututoiminta ja
näin muodostui uusi yhdistetty hiihto- ja soutujaosto, joiden seura-aktiivit ovatkin menestyneet
erittäin hyvin mutta pääasiassa veteraanisarjoissa. Suunnistustoiminta hiipui vähitellen 1990-luvulla
ja silloin myös ko. jaosto lakkautettiin. Perustamisvaiheessa ollut kuntoilujaosto on sittemmin
muuttanut muotoaan ja toimii nykyisin yleisurheilujaoston yhteydessä ylläpitäen mm.
maratonkoulua.
Niinpä yleisurheilu on se mistä seura nykyisin parhaiten tunnetaan ja missä voimakkaasti on menty
eteenpäin ja menestystä saavutettu siten, että jo 1990-luvun alkupuoliskolla seura oli ensi kertaa
SUL:n seuraluokittelussa kymmenen parhaan seuran joukossa ja parhaimmillaan se oli 5. Espoon
Tapioiden kilpailullista menestystä eri ikäluokkien ja aikuistenkin SM-tasolla vauhditti jo tätä
ennen Espoon Voittajien toiminnan fuusio Tapioihin v. 1988. Samansuuntainen menetystaso
yleisurheilun osalta on sitten jatkunut aina 2000-luvulla ja vielä voimistuen 2010-luvulla
Espoon Tapiot on aina tunnettu vahvavana omien lasten ja nuorten kasvattajaseurana ja mm.
maankuululle n. 500 lasta ja nuorta käsittävälle urheilukoululle ja harjoitusryhmille päätettiin
jo 1997, 18 vuotta sitten, luoda uuttaa pohjaa seuraan tutustumiseen ja perustaa liikuntaleikkikoulu
Espoon alle urheilukouluikäisille, 4-6-vuotiaille lapsille.
Seuran toiminnallisena keskuksena on ollut Otaniemeen vuonna 1972 valmistunut silloin "moderni"
kumiasfalttipintainen kenttä, joka sen jälkeen on uusittuna ja kunnostettuna toiminut kaikkien
Helsingissä järjestettyjen EM- ja MM-kisojen virallisena harjoituskenttänä. Mutta yhtä
tärkeä Tapioiden toiminnalle ellei tärkeämpi on ollut viereinen liikuntatila Otahalli, jossa on
sijainnut Espoon ainoa yleisurheilulle riittävän hyvä sisähalli paitsi seuran urheilukoulujen ja
nuorten harjoitusryhmien sekä liikuntaleikkikoulun niin myös seuran SM-tason huippuurheilijoiden talvikauden harjoittelua varten. Myös seuran toimisto on ollut vuokrattuna Otahallin
kiinteistössä vuodesta 1994 lähtien. Sitä ennen seuran toimisto sijaitsi kerrostalon alakerran ns.
kerhotilassa Tapiolassa osoitteessa Jousenkaari 5.

Espoon Tapioissa läpi vuosikymmenten jatkunut vapaaehtoistyön ja talkoohengen voima,
sekä joukko aktiivisia toimijoita, niin hallinnossa kuin erityisesti valmentajien ja ohjaajien
sekä kilpailutoimitsijoiden joukoissa, ovat taanneet edellä mainitun menestyksen ja kasvun
Espoon johtavaksi yleisurheiluseuraksi mitattuna sekä jäsenistön määrällä, toiminnan laadulla että
kilpailumenestyksellä.
SEURAN HISTORIAN MERKITTÄVIMMÄT KILPAILUJÄRJESTELYT
Olennainen osa seuran toimintaa on ollut kasvava vastuu merkittävien kilpailutapahtumien
järjestelyissä. Mutta palataan vielä taaksepäin seuran historian kannalta tärkeimpiin tapahtumiin ja
miten niistä on edetty tähän päivään.
Espoon kaikki merkittävät kilpailujärjestelyt on hoidettu hyvässä hengessä pääasiassa Esbo If:n ja
Leppävaaran Sisun kanssa. Jo vuodelta 1970 löytyy merkintä yhdessä pidetyistä Espoon
mestaruuskisoista Leppävaaran vanhalla urheilukentällä. Kuitenkin niin, että tämä perinne ei näytä
jatkuneen. Sen sijaan 1980 alkanut ja edelleen jatkuva perinne on ollut järjestää yhdessä joka toinen
vuosi nuorten yleisurheilun Suomi-Ruotsi maaottelu (viimeisin 2012) aluksi Otaniemen kentällä ja
sitten 1988 alkaen Leppävaaran Urheilupuistossa uuden stadionin valmistuttua.
Muita isompia järjestelyvastuita, joissa Espoon Tapioilla 2010-luvulle tultaessa nyt Espoon
suurimpana lajiseurana on ollut kasvava vastuu kolmen seuran koalitiossa, vuosien varrelta ovat
olleet:
- SM-Viestit 1987, SM-Maastot 1991, Nuorten 20v. Pohjoismaiset 4-maaottelut joka 4.vuosi
Nuorten 18v. SM-kisat 1992, Nuorten 22 v. SM-kisat 2003, Yleisurheilun vammaisten
koko viikon kestäneet EM-kisat Leppävaaran stadionilla vuonna 2005 heti viikon kuluttua
Helsingin Yleisurheilun MM-kisojen päättymisestä, joiden järjestelyihin myös Espoon Tapioiden
toimijoita osallistui moniin eri tehtäviin ja vastuisiin. Ehkä seuran historian kaikkein vaativin
" järjestelyvastuuputki" tuli, kun Leppävaaran stadionilla järjestettiin peräkkäisinä vuosina:
SM-Moniottelut 2007, SM-Viestit 2008 ja yli 2,5 vuotta järjestelyorganisaatiota työllistänyt
Espoon ensimmäiset Kalevan kisat 31.07. - 02.08.2009. Koko stadion katsomotiloineen
kunnostettiin Kalevan kisoihin ja Espoon kaupungin tuella stadion sai uuden nykyvaatimusten
mukaisen Mondo-pinnoitteen. Kisat olivat menestys koko Espoon imagolle, kun katsojatavoitteet sekä järjestävien seurojen tulosodotukset täyttyivät. Kalevan kisojen innoittamina
järjestettiin heti Espoon ensimmäiset Eliittikisat 2010, jotka kuitenkin osoittautuivat ainakin
tässä vaiheessa liian haasteellisiksi, kun kilpailujärjestelyt onnistuivat erinomaisesti mutta
katsojaluvut pettivät pahasti, niin talous oli raskaasti tappiollinen. Sen sijaan kevyemmällä
profiililla 2011 järjestetyt Espoon ensimmäiset Tähtikisat toimivat jo tyydyttävästi.
Erityismaininnan saa v. 2008 Espoon kaupungin myötävaikutuksella käynnistynyt Espoo
Rantamaraton, joka nykyisin jo maan toiseksi suurimpana maraton tapahtumana on tullut
jäädäkseen ja järjestetään v.2015 jo kahdeksannen kerran ja on antanut vuosittain hyvän taloudellisen tuen järjestäville seuroille, Tapioille, EsboIf:lle ja Leppävaaran Sisulle.
.
Muita seuralle merkittäviä tapahtumia ovat olleet Finlandia Junior Games ry:n jäsenyys vuodesta
1985 ja sitä kautta vuosittain järjestetty ja edelleen jatkuva kansainvälinen FJG kisa, nykyisin YAG,
Helsingin ja Espoon kentillä. Eräs pisimpään jatkunut perinne on Tapioiden v. 1976 aloittama ja
edelleen jatkuva Itsenäisyyspäivän kisa Otahallissa. Hiihtojaoston järjestämät jokavuotiset Tapiolahiihdot päättyivät jo 1990 luvulla mutta sitkeästi on jatkunut lumitilanteen salliessa pitkä perinne
Tapioiden aina 01.04. järjestämät Aprillihiihdot nykyisin Leppävaaran laduilla.
Eräs jo 1980 luvulla alkanut, edelleen jatkuva ja viime vuosina vain voimistunut tapahtuma on
Espoonlahden heittokisat. Kiitos aktiivien vetäjien ja heittolajeista innostuneiden lasten vanhempien

tämä tapahtuma on kuuluisa koko maassa ja sen ympärillä tapahtuva valmennustoiminta on taas
vahvistanut etenkin seuran nuorten heittäjien määriä ja menestystä kilpailuissa. Vielä pitää ottaa
mukaan jo yli 17 vuotta jatkunut Espoon Hippokisojen sarja keväisin Otaniemen kentällä. On
tietysti muitakin tapahtumia matkan varrella ollut mutta ehkä edellä tärkeimmät tähän ns.
lyhennettyyn historiakoosteeseen mahtuvat tapahtumat ja näin ovat pois jääneet monet seuran
sisäiset mestaruuskisat niin yleisurheilussa kuin hiihdossa ja muissa aiemmin mukana olleissa
lajeissa.

NÄKYMÄT 2010 LUVULLE
Lajien määrä Espoossakin on viime vuosina vain lisääntynyt ja harrastajien ja espoolaisperheiden
odotukset seuran toiminnan tasosta, palveluista ja viestinnästä on kasvanut. Niinpä jo 2005 tehtiin
päätös ammattimaistaa toimintaa mikä merkitsi asteittaista siirtymistä palkattuun henkilöstöön.
Työelämän vaatimusten kasvaessa todettiin, että aikaisemmin korkeintaan kulukorvausperiaatteella vapaaehtoispohjalta toimineet toiminnanjohtaja, valmentajat sekä ohjaajat eivät enää voisi
taata seuran palveluiden ja harjoitustoiminnan tasoa. Edellä mainittu toimintaperiaatteen muutos
merkitsi ja merkitsee edelleen kovaa haastetta talouden tasapainottamisessa. Kokoaikainen
toiminnanjohtaja aloitti v. 2007 ja kokoaikainen nuorisovalmennuspäällikkö v. 2008 sekä
viimeisimpänä nuorisopäällikkö v. 2012 alussa SUL:sta saadun erikoistuen turvin. Tämä
toimintamalli onkin tuottanut jo tuloksia, kun mm. lasten kesäleiritoiminta on paremmin johdettu,
toimiston ja tiedotuksen hoito ja kirjanpito on toiminnanjohtajan hoitama ilman tilitoimiston kuluja
ja urheilukoulun sekä liikuntakoulun hallintoa on pystytty parantamaan. Kaikilla mittareilla näkyy
myös nuorisovalmennuspäällikön positiivinen panos harjoittelun koordinoinnissa ja laadussa sekä
kilpailumenestyksessä. Vasta vajaa kolme vuotta toimineen nuorisopäällikön tarkentuva rooli ja
tulokset näkyvät jo nyt myös urheilukoulujen ja lasten leiritoimintojen edelleen kehittymisessä.
Espoon 2005 vuoden vammaisten EM-kisojen jälkeen syntyi Tapioissa ajatus perustaa ja kehittää
soveltava urheilukoulu vammaislapsille ja näin tapahtuikin, kun Pekingin Paralympialaisten
kultamitalisti Markku Niinimäki liittyi Tapioihin ja alkoi toimia soveltavan urheilukoulun
”rehtorina” vuodesta 2009. Sen myötä seuraan on liittynyt useita Olympia- ja MM-tason
hyvin menestyneitä vammaisurheilijoita.
Espoon Tapioiden kaltaiset seurat voivat toimia ja menestyä vain riittävän ja aktiivisen
vapaaehtoisjoukon voimin seuran johtokunnassa, jaostoissa, tiimeissä, valmentajina, ohjaajina ja
kilpailutoimitsijoina, mitä seuran palkatut työntekijät tukevat omalla päivittäisellä toiminnallaan.
Varsinaisia Tapioita edustaneiden urheilijoiden kilpailutuloksia ja kilpailumenestystä vuosien
varrelta en ole tähän historiakoosteeseen tuonut tai eritellyt vaan olen keskittynyt olennaisiin osiin
seuran toiminnassa ja sen kehittymisessä tälle vuosikymmenelle. SM-saavutukset, seuraennätykset
ja vastaavat löytyvät nykyisin parhaiten mm. verkkosivuilta www.espoontapiot.fi. En ole myöskään
kirjannut tähän luonnollista vuotuista kilpailujen järjestelytoimintaa ja vastuita yhteistyössä SUL:n
ja Helsingin piirin, nykyisen Helsyn kanssa.
Seuran 50-vuotisjulapäivänä 07.11.2015 tullaan kertomaan eri yhteyksissä Espoon Tapioiden ehkä
kaikkien aikojen parhaasta toimintavuodesta 2015 yleisurheilun kilpailumenestyksen ja tulosten
osalta.
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