Espoon Tapiot ry
Toimintakertomus 1.10.2015 – 30.9.2016

TOIMINTAKERTOMUS 2015-2016
Espoon Tapioiden 51. toimintakausi on takana. Seuran toiminnasta suurin osa on
urheilutoimintaa, jonka tapahtumista kerrotaan eri jaostojen toimintakertomuksissa.
Yhteisistä tapahtumista mainittakoon kauden päätöstilaisuus ja seuran 50-vuotisjuhlagaala
Scandic Espoossa 7.11.2015. Edellisvuoden tapaan nuorten palkitsemistilaisuus pidettiin
samana päivänä kuin pikkujoulut. Valmennusryhmäurheilijoiden kausien avaustilaisuudet
pidettiin syksyllä ja keväällä Martinkallion koululla.
Kausi 2015-2016 oli Espoon Tapioille kaiken kaikkiaan loistava ja menestyksekäs. Seura
voitti historiansa ensimmäisen Kalevan Maljansa ja oli myös muilla SUL seuratoiminnan
menestuksen mittareilla kolmen parhaan joukossa. Kausi huipentui Espoon
kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän myöntämään Vuoden 2016 Kasvattajayhteisö
kunniamainintaan.
Seuramme oli edustettuna Helsyn hallituksessa ja eri toimikunnissa sekä YAGseurayhtymän hallituksessa. SUL:in hallituksessa oli seuramme puheenjohtaja Kimmo
Oila.
Espoon Tapioiden jäsenhallinnassa käytettiin edelleen Taikala Oy:n toimittamaa myClub –
järjestelmää, joka on verkossa toimiva ohjelma. Näin jäsenet voivat itse ylläpitää
perustietojaan ja seurata tapahtumia, joihin ovat ilmoittautuneet sekä omaa
laskutustilannettaan. Järjestelmä on mahdollistanut tehokkaamman laskutuksen ja
maksuseurannan – myös perintä tapahtuu ko. järjestelmän avulla.
Yhteistyö Otahallissa Unisportin kanssa on jatkunut moitteettomasti. Toimistotila on vielä
Otahalli Oy:n hallinnoima. Urheilijamme käyttävät Unisportin kuntosalipalveluita. Varauksia
on tehty myös muutaman koulun tiloista liikuntaleikkikoulua ja urheilukoulua varten.
Toimintamme ei voisi jatkua ilman suurta vapaaehtoisten ohjaajien, valmentajien ja
toimitsijoiden joukkoa. Toimitsijarekrytoinnissakin hyödynnettiin myClub -järjestelmää
onnistuneesti Harri Lammin toimesta. Suuret kiitokset kaikille aikaansa ja energiaansa
Tapioiden toimintaan antaneille ihmisille!
Toiminnanjohtaja Linnea Renqvist oli yksi seuran päätoimisista työntekijöistä vastuullaan
taloudenhoito, rahoitus, verkkosivujen ylläpito, seura-asut, lisenssien hankinta urheilijoille,
asiakaspalvelu, halli- ja kenttävuorot ym. rutiinit. Toiminnanjohtaja aloitti Yritysjohtajan
erikoisammattitutkinnon suorittamisen oppisopimuksella Rastorissa huhtikuussa 2016.
Nuorisovalmennuspäällikkö Eeva Kantomäki oli seuran toinen päätoiminen työntekijä,
jonka vastuualueelle kuului nuorten valmennuksen organisointi ja valmentajien rekrytointi
sekä koordinointi. Diari Sharifi jatkoi vt. nuorisovalmennuspäällikkönä (äitiyslomasijaisuus)
huhtikuun loppuun 2016. Eeva Kantomäki palasi hoitovapaalta töihin 18.4.2016.
Kolmantena päätoimisena oli nuorisopäällikkö Perttu Örn, joka keskittyy pääasiassa
urheilukoulun ja liikuntaleikkikoulun hallinnointiin ja kehittämiseen. Hän vastaa myös
verkkosivuista liikuntaleikkikoulun ja urheilukoulun osalta. Myös näiden lisenssien hankinta
on nuorisopäällikön vastuulla.
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Susanna Lintula palkattiin osa-aikaiseksi (8h(vko) työntekijäksi 16.10.2015 alkaen
vastuualueenaan alle SM-ikäisten valmennusryhmien hallinnolliset tehtävät ja TJIGturnauksen organisointi.
Espoon Tapioiden johtokunta on kokoontunut toimintakaudella 10 kertaa. Johtokuntaan
kuuluivat:
Kimmo Oila (pj.), Mikko Vuorinen, Lauri Sukselainen, Jari Ahonen, Arto Kuusisto, Esko
Kuha, Tapio Kesä-Heino, Kari Parviainen, Merja Sahamies-Vehmanen , Timo Uusipere,
Tommi Huoponen, Jouni Nieminen ja Kustaa Valtonen.
Toiminnanjohtaja

YLEISURHEILUJAOSTO
Yleisurheilujaosto on vastannut pääosin yli 15-vuotiaiden toiminnasta ja tukenut
nuorisotoimintaa sen tavoitteissa alle 15-vuotiaiden osalta.

Toiminnallinen katsaus
Espoon Tapioiden yleisurheilutoiminta on vahvassa myötätuulessa, ja haluamme
saavuttaa visiomme tarjoamalla korkealaatuisia toimintamahdollisuuksia kaikille
yleisurheilusta kiinnostuneille ja tukea urheilijoitamme matkalla menestykseen.
On ollut hieno todeta, että seurassamme toteutettu nuorisovalmennusuudistus on alkanut
tuottaa tulosta ja nuoret urheilijamme menestyvät vuosi vuodelta entistä paremmin oman
ikäluokan SM-kisoissa. Myös Kalevan kisoihin ilmoitettu urheilijamäärä on kasvanut joka
vuosi. Kilpailullisesta menestyksestä kerrotaan tarkemmin tässä toimintakertomuksessa.
Yleisurheilujaosto kokoontui toimintakauden 2015–2016 aikana 7 kokoukseen.
Yleisurheilujaostoon kuuluivat: Esko Kuha (pj.), nuorisotiimistä: Perttu Örn
(nuorisopäällikkö) ja Susanna Lintula, valmennustiimistä: Eeva Kantomäki
(nuorisovalmennuspäällikkö, äitiyslomalla ja hoitovapaalla 18.4.2016 saakka), Diari Sharifi
(vt. nuorisovalmennuspäällikkö Eeva Kantomäen hoitovapaan aikana), Jessica Lindfors ja
Paula Noronen, kilpailu- ja toimitsijatiimistä: Harri Lammi, Ville Lepistö, Raimo Paakkala,
Jarmo Vihersalo ja Tarja Kärkkäinen, aikuisliikuntatiimistä: Tuija Luhta,
vammaisyleisurheilutiimistä: Markku Niinimäki.
Yleisurheilujaoston toimintaan ovat kuuluneet oleellisesti sen alatiimit, joista seuraavassa:
Nuorisotiimi
Nuorisotiimi vastasi pääosin Nuorisotoimikunnalle kuuluvien asioiden hoitamisesta
ja kohderyhmien toiminnan järjestämisestä kuluneen toimintakauden aikana,
omissa tiimin kokouksissa, pienryhminä tai työpareina. Nuorisotiimin
vastuualueeseen kuuluvat liikuntaleikkikoulu- ja yleisurheilukoulutoiminta, soveltava
urheilukoulu, juniorivalmennusryhmät ja harrasteryhmät.
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Nuorisotiimiin jäsenet kaudella 2015–2016 olivat: Perttu Örn (pj.), Kirsti Sysikaski,
Susanna Lintula ja Maija Vehmanen. Heistä Perttu ja Susanna edustivat tiimiä
yleisurheilujaoston kokouksissa.
Toimintaa kuvataan tarkemmin erillisessä Nuorisotoimikunnan
toimintakertomuksessa.
Valmennustiimi
Kaudella 2015–2016 Espoon Tapioiden valmennustiimiin kuuluivat kaikki
toimintakaudella mukana olleet 40 valmentajaa: Diari Sharifi (pj -> 04/2016), Leena
Arpiainen, Tanja Eronen, Juha Hyyppä, Tero Jantunen, Kristiina Jatkola, Tanja
Kalske, Eeva Kantomäki (pj 04/2016 ->), Kalevi Kiintonen, Valentin Kononen, Emilia
Kostiainen, Kai Kyllönen, Mari Kälkäinen, Pauliina Lammi, Jani Lehtinen, Janni
Lehtinen, Jessica Lindfors, Susanna Lintula, Kim Mandelin, Pekka Muinonen, AnnaLeena Niemelä, Mika Noronen, Paula Noronen, Anneli Nummela, Tuuli Nurmi,
Tommi Ojala (lopetti valmennustoiminnan alkuvuodesta 2016), Kari Parviainen,
Marjo Peterzéns, Jesse Pitkänen, Rauli Pudas, Petri Puhakainen, Mika Reijonen,
Jyrki Riikinsaari, Mika Ruuskanen, Kirsti Sysikaski, Tuomas Tarvo, Virpi Utriainen,
Timo Uusipere, Maija Vehmanen ja Jussi Viitala.
Valmennustiimin keskeisimpänä tehtävänä oli vastata Espoon Tapioiden
urheilijoiden laadukkaasta päivittäisvalmennuksesta sekä pitkäjänteisistä
kehitystoimenpiteistä kohti parhaita mahdollisia tuloksia.
Valmennusryhmissä ja henkilökohtaisessa valmennuksessa (mukaan lukien kaikki
2006 tai aikaisemmin syntyneet urheilijat) urheili toimintakauden aikana noin 230
urheilijaa.
Valmennustiimi kokoontui toimintakauden aikana kolmesti, loka-, huhti- ja
elokuussa. Muilta osin asioiden käsittely toteutettiin jatkuvalla viikoittaisella
yhteydenpidolla. Lisäksi nuorisovalmennuspäällikkö tapasi valmentajia ryhmä- ja
kilpailukohtaisissa kokouksissa.
Kilpailu- ja toimitsijatiimi
Kilpailu – ja toimitsijatiimiin kuului kuluneella kaudella: Harri Lammi (pj), Ville
Lepistö, Tarja Kärkkäinen, Jarmo Vihersalo ja Raimo Paakkala.
Kuluneella kaudella oli seura edellisen kauden tapaan aktiivisesti mukana
järjestämässä ison määrän kilpailuita, yhteensä 33 kilpailupäivää, joissa tuli
yhteensä noin 715 toimitsijasuoritusta, joiden suorittamiseen osallistui yhteensä yli
260 toimitsijaa. Tämän lisäksi Espoonlahden heittotiimi järjesti itsenäisesti 12
kilpailua Espoonlahdessa omalla toimitsijatiimillään.
Suurimmat kilpailut olivat Youth Athletics Games, U23 Nordic-Baltic Championships
ja Tähtikisat sekä Rantamaraton. Järjestimme myös ensi kertaa Parayleisurheilun
SM-kilpailut. Kaikki kilpailut järjestettiin tänä vuonna vain Leppävaaran stadionilla.
Osa kilpailuista järjestettiin yhdessä Esbo IF:n kanssa, pienessä osassa kilpailuita
mukana oli myös Leppävaaran Sisu.
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Urheilijoiden toimitsijavelvoite oli edelliskausien mukainen: 4 velvoitetta per
valmennusryhmä- / kolmikantasopimus urheilija (tai vaihtoehtoisesti 6 velvoitetta /
perhe, mikäli valmennusryhmäläisiä / urheilijoita seurassamme kaksi tai useampi).
Toimitsijarekrytoinnin kauden aikana hoiti pääsääntöisesti Harri Lammi.
Toimitsijailmoittautumiseen ja tiedottamiseen käytettiin seuran myClubhallintojärjestelmää, ja pääosa toimitsijarekrytoinnista tapahtui perheiden
ennakkoilmoittautumisien kautta ja yhdessäkään kisassa ei jouduttu täyttämään
toimitsijapaikkoja nimeämällä perheistä osallistujat. Päiväsaikaan käydyissä
koululaiskisoissa seuramme veteraanitoimitsijat olivat johdolla suureksi avuksi.
Kaikki seuramme SM-ikäiset urheilijat ovat velvoitettuja käymään 2-tason
tuomarikurssin, tällä pyritään varmistamaan heidän omat urheilulliset oikeudet
kilpailuissa sekä takamaan seuralle tulevaisuudessakin riittävä toimitsijajoukko.
Kauden aikana järjestettiin Harri Lammin kouluttamana seuran toimesta kolme 2tason tuomarikurssia, joihin osallistui seurastamme useita kymmeniä urheilijoita ja
heidän vanhempia.
Piiri järjesti myös yhden 3-tason kurssin, jossa oli mukana 3 seuramme toimitsijaa,
kouluttajana Harri Lammi.
Tiimin puheenjohtaja on edustanut tiimiä seuran yleisurheilujaostossa muiden
tiimiläisten kanssa. Sen lisäksi hän on seuramme edustaja Helsyn kilpailutoimikunnan kokouksissa ja toimii Helsy:n päätuomarikouluttajana. Hän on toiminut
myös kansallisissa ja kansainvälisissä arvokisoissa tuomarineuvosto,
kilpailunjohtaja ja paralympialiiton ITO -tason tehtävissä.
Mikko Friman, Matti Sarasmaa, Sirpa Peura ja Joni Sätilä ovat vastanneet
maalikameran käytöstä eri kilpailuissa. Ville Lepistö, Johan Thiel ja Reijo Tiainen
ovat hoitaneet tulospalvelun kaikissa kilpailuissamme.
Seuramme nettisivuilta löytyvistä tilastoista on vastannut edelleen Reijo Tiainen.
Aikuisliikuntatiimi
Toimintakaudella 2015–2016 aikuisliikuntatiimi järjesti Juoksuklubin ja
Maratonkoulun, joissa oli mukana pitkälle yli sata juoksijaa. Vastuuvetäjiä oli neljä ja
lenkittäjiä seitsemän.
Juoksuklubi starttasi lokakuussa kolmen eritasoisen ryhmän voimin.
Kuntojuoksijoiden ykkösryhmässä oli 38 osallistujaa, vauhdikkaampien
kuntojuoksijoiden kakkosryhmässä 41 ja kilpakuntoilijoiden kolmosryhmässä 13.
Juoksuklubi jatkui monipuolisten harjoitusten merkeissä aina toukokuun loppuun
saakka. Maratonkoulu starttasi tammikuussa. Mukana oli 32 juoksijaa aloittelijoista
kilpakuntoilijoihin. Koulu ja klubi huipentuivat Espoo Rantamaraton tapahtumaan.
Kauden aikana pidettiin myös koko klubin sekä klubin ja maratonkoulun yhteisiä
treenejä ja luentoja. Aikuisliikuntatiimi kantoi päävastuun koko seuran
sunnuntailenkeistä. Kolmosryhmä teki yhteistyötä seuran muiden
kestävyysjuoksijoiden kanssa.
Aikuisliikuntatiimi oli järjestämisvastuussa myös Hanikan kevätmaastoista.
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Vammaisyleisurheilutiimi
Seuramme vammaisyleisurheilijat kilpailivat kauden aikana Italiassa EM-kisoissa,
Prahassa nuorten alle 23-vuotiaiden World Games -kisoissa sekä Rion
paralympialaisissa. Toni Piispanen (luokka T51 kelaus) saavutuksena oli Italian
kisassa 100m hopeaa ja 400m pronssia. Riossa Toni saavutti 100m 4. sijan ja
400m 6. sijan. Esa-Pekka Mattila (luokka T54 kelaus) oli Italian kisassa 100m 8. ja
200m 9. Riossa Esa-Pekka oli 100m 11. Aleksi Kirjonen (luokka F56) saavutti 3.
sijan kuulantyönnössä Italian EM-kisoissa. Emma Kauppi (luokka 38) saavutti
nuorten alle 23-vuotiaiden World Games kisoissa Prahassa kuulantyönnössä,
keihäänheitossa ja kiekonheitossa hopeaa ja lisäksi pronssia 400 metrin juoksussa.

Kilpailut ja tapahtumat
Toimintakauden aikana (1.10.–30.9.) Espoon Tapiot vastasi yksin tai yhdessä jälleen
tuttuun tapaan pienempien ja vähän isompien yleisurheilukilpailutapahtumien
järjestämisestä Espoossa:
2015:
la
la-su
la-su
2016:
la
su
la-su
to
ti
la-su
ma-ti
ti
la
ma
ti
pe-su
ti
to
ke-to
ke-to
pe
la-su
ti
ke-to
la-su
la-su

3.10.
Silkkiniitty Puistojuoksut
10.-11.10. Espoonlahden Heittokisat
5.-6.12.
Itsenäisyyspäivän kisat

Aarnivalkean koulu
Koulumäen kenttä
Esport Arena ja Otahalli

9.1.
14.2.
16.-17.4.
21.4.
10.5.
14.-15.5.
23.-24.5.
24.5.
28.5.
6.6.
7.6.
10.-12.6.
21.6.
30.6.
27.-28.7.
3.-4.8.
5.8.
6.-7.8.
9.8.
10.-11.8.
20.-21.8.
17.-18.9.

Otahalli
Esport ratiopharm Arena
Koulumäen kenttä
Hanikan kuntorata
Otaniemi
Koulumäen kenttä
Leppävaara
Otaniemi
Tapiolan urheilupuisto
Leppävaara
Otaniemi
Leppävaara
Otaniemi
Kartanon Marja, Kauklahti
Koulumäen kenttä
Koulumäen kenttä
Leppävaara
Leppävaara
Otaniemi
Leppävaara
Leppävaara
Otaniemi

Seuraottelu EspTa- Esbo IF
Arenakävelyt
Espoonlahden Heittokisat
Hanikan kevätmaastot
Silja Line seurakisat
Espoonlahden Heittokisat
pm-Junnuottelut 9-15 v.
Silja Line seurakisat
Espoo Iltajuoksu
Espoo Challenge Tähtikisat
Silja Line seurakisat
YAG Youth Athletics Games
Silja Line seurakisat
Mansikkamaastot
Espoonlahden Heittokisat
Espoonlahden Heittokisat
Tapiot Games nuorisokansalliset
Parayleisurheilun SM-kisat
Silja Line seurakisat
pm-Junnuhuipentuma, 14-15 v.
Nordic-Baltic U23 Championships
9. Espoo Rantamaraton
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Syyskuussa järjestimme Leppävaaran stadionilla, Espoon koulutoimen kanssa Espoon
suomenkielisten koulujen koulujenväliset yleisurheilumestaruuskilpailut, yläkoulut ja lukiot
20.9. ja alakoulut 21.9. Olimme myös mukana järjestämässä samassa paikassa Euroopan
urheiluviikon Suomen School Action Day -päätapahtuman sukkulaviestejä 13.9.

Kilpailullinen menestys
Espoon Tapioiden toimintakauden 2015–16 kilpailullinen menestys oli erinomainen.
Vuoden aikana käydyissä SM-kilpailuista seuramme urheilijat saavuttivat 67 mitalia.
Maajoukkue-edustuksia kirjattiin kaikkiaan seuramme 16 urheilijalle, 33 lajisuoritusta.
Espoon Tapiot saavutti toimintakaudella seuran historian ensimmäisen Kalevan malja pistekilpailun voiton pistein 342p. Muilla menestysmittareilla Espoon Tapiot sijoittui SULseuraluokittelussa sijalle 3. ja SUL-nuorisotoimintakilpailussa sijalle 2. Tapiot oli jo
kolmatta vuotta peräkkäin pääkaupunkiseudun ykkönen (1.) kaikilla yllä mainituilla
mittareilla. Vattenfall-seuracupin finaalissa Tapiot sijoittui toiseksi.
Seurana olemme edelleen myös harrastajamäärältään yksi Suomen suurimmista
yleisurheiluseuroista ja vahvan nuorisovalmennuksen tuloksena myös menestys vuosi
vuodelta paranee yhä.
Vuoden 2016 menestys kokonaisuudessaan oheisissa liitteissä:
Espoon Tapiot - menestysseuranta ja arvokilpailu- ja SM-menestys.

Vuoden urheilija- ja valmentajavalinnat
Julkistetaan kaikkien urheilijoiden kauden 2016 palkitsemistilaisuudessa, Poliisien
Kesäkodilla (Poliisien Maja) Lauttasaaressa, lauantaina 26.11.2016 klo 14.00 -.
Lämmin kiitos aktiivisesta tekemisestä Teille kaikille!

Yleisurheilujaoston puheenjohtaja.

NUORISOTOIMIKUNTA
Toiminta ja kokoonpano
Yleisurheilujaoston alaisuudessa toimivista tiimeistä nuorisotiimi vastasi pääosin
nuorisotoimikunnalle kuuluvien asioiden hoitamisesta ja kohderyhmien toiminnan
järjestämisestä kuluneen toimintakauden aikana. Nuorisotiimin vastuualueeseen kuuluvat
liikuntaleikkikoulun ja yleisurheilukoulun toiminta, kesäleirit, harrasteryhmät sekä 9-13vuotiaiden juniorivalmennusryhmät.
Nuorisotiimiin jäsenet kaudella 2015–2016 olivat: Perttu Örn (pj.), Kirsti Sysikaski,
Susanna Lintula ja Maija Vehmanen.
Kuluneella toimintakaudella nuorisotiimi hoiti toimialueensa asioita ja järjesti tapahtumia
epävirallisten kokoontumisten kautta ja erilaisina pienryhminä. Jaoston kokouksissa
nuorisotiimiä edustivat Perttu Örn ja Susanna Lintula.
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Ohjaajat
Liikuntaleikkikoulu on jaettu syys- ja kevätkauteen. Kumpanakin kautena liikkareita ohjasi
yhteensä 7 ohjaajaa. Yksi ohjaaja teki viikossa 2-6 tuntia ohjauksia.
Yleisurheilukoulumme kausi kesti kaudella 2015–2016 läpi toimintajakson syyskuusta
2015 elokuun 2016 loppuun. Urheilukoulu työllisti n. 45 ohjaajaa koko kauden ajan.
Jokainen ohjaaja teki viikossa 1,5-3 tuntia töitä.
Kesäleirejä, kesäurheilukoulua 4-6-vuotiaille ja muiden lajien urheilukoulua varten
palkattiin vastuuhenkilöiksi ja ohjaajiksi kaksi kesätyöntekijää. Toinen työntekijöistä oli
liikunnanohjaaja ja toinen opiskeli Liikuntatieteellisessä liikunnanopettajaksi.
Kesäleirimme työllisti yhteensä 16 ohjaajaa. Kaikki alle 18-vuotiaat ohjaajat otettiin töihin
kesäsetelillä, jonka arvo on 300 €. Kesäleirien lisäksi ohjaajat suorittivat muita tehtäviä
kesäseteliä varten vaaditun tuntimäärän täyttämiseksi. Ohjaajia käytettiin pääosin
kenttäpäivystyksiin henkilökunnan loma-aikoina. Osa suoritti myös muita ohjaustehtäviä
tuntimäärän täyttämiseksi.

Liikuntaleikkikoulu
Otaniemen liikuntaleikkikoulu jatkoi toimintaansa 4 ohjaajan vetämänä Otahallin Aalto salissa. Liikkariryhmät kokoontuivat tiistai- ja keskiviikko-iltaisin sekä syys- että
kevätkaudella, kumpanakin 15 krt / kausi. Liikkariryhmien toiminnassa oli keskimäärin
mukana 90 lasta toimintakauden aikana. 6-vuotiaiden työkalupakki -ryhmiä, joissa
yleisurheillaan viidesti kauden aikana, järjestettiin tiistaisin.
Liikuntaleikkikouluja järjestettiin myös kahdella koululla; Leppävaarassa ja Saunalahdessa.
Leppävaarassa ja Saunalahdessa toimi molemmissa kolme ryhmää, joissa oli yhteensä
molemmissa n. 55 harrastajaa.
Kesällä 4-6-vuotiaille järjestettiin kesäurheilukoulua Otaniemen urheilukentällä. Ryhmiä oli
yhteensä kahdeksan ja näissä oli yhteensä n. 145 harrastajaa. Kauklahden urheilukentällä
järjestettiin kesäliikkaria 5-6-vuotiaille. Ryhmiä oli kaksi ja harrastajia näissä 35.

Yleisurheilukoulu
Yleisurheilukouluja järjestettiin Otaniemessä, Espoon Keskuksessa, Leppävaarassa,
Espoonlahdessa ja Saunalahdessa. Otaniemen urheilukoulu toimii Otahallissa, Espoon
Keskuksen urheilukoulu Kannusillamäen väestönsuojassa ja muut urheilukoulut koulujen
saleissa. Kesäkaudella Otaniemen urheilukoulut toimivat Otaniemen urheilukentällä ja
muut urheilukoulut yhdistettiin yhdeksi urheilukouluksi Kauklahden urheilukentälle.
Otahallissa urheilukouluja järjestettiin talvikautena maanantai- ja tiistai-iltaisin. Otahallissa
ryhmiä oli toiminnassa yhteensä 16 kpl, joissa kussakin urheili 14–20 lasta. Kaikki ryhmät
olivat sekaryhmiä. Otaniemen urheilukoulun rehtorina toimi edellisvuosien tapaan Kirsti
Sysikaski.
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Espoonlahdessa urheilukouluryhmiä oli kaksi: 7-9-vuotiaat ja 10–12-vuotiaat. Ryhmät
järjestettiin peräjälkeen. Molemmissa ryhmissä oli 20 lasta.
Leppävaaran urheilukoulu on tarkoitettu 7-10-vuotiaille ja täällä urheiltiin yhdessä
ryhmässä. Ryhmä oli täynnä, eli siinä oli 20 lasta. Saunalahden urheilukoulu oli myös
täynnä, sillä erolla, että ryhmä oli tarkoitettu 7-12-vuotiaille.
Espoon Keskuksen urheilukoulun menestys jäi kaudella 2015–2016 heikommaksi
aikaisempiin vuosiin verrattuna. Ryhmässä oli ainoastaan kymmenen lasta. Ryhmä oli
tarkoitettu 7-12-vuotiaille.

Leiritoiminta
Kesäkuussa järjestettiin Otaniemessä kaksi ja elokuussa yksi viikon mittainen kesäleiri.
Leiriaika oli päivittäin klo 9.00 - 16.00. Leiriviikkojen aikana pääpaino oli yleisurheilussa,
minkä ohella pelattiin erilaisia pelejä ja leikittiin liikuntaleikkejä monipuolisella tavalla.
Kesäleirien järjestelyistä vastasi palkatut kesätyöntekijät ja ohjauksesta Espoon Tapioiden
omat urheiijat ja ohjaajat. Päävastuun kesäleireistä kantoi nuorisopäällikkö Perttu Örn.
Kesäleireille osallistui huomattavasti vähemmän lapsia, kuin edellisenä vuonna.
Ensimmäisellä leirillä oli 38 lasta, toisella 52 ja kolmannella 24.

Soveltava urheilukoulu
Seurassamme toimiva soveltava urheilukoulu on tarkoitettu 7-15-vuotiaille näkö-, kehitysja liikuntavammaisille lapsille. Syksyllä 2009 aloitetussa soveltavassa urheilukoulussa
lapset ovat löytäneet paljon uusia kavereita ja heidän liikkuvuutensa on parantunut
huomattavasti. Hallikaudella Kannusillanmäen väestösuojan yleisurheilutilassa ja
kesäkaudella Otaniemen urheilukentällä tiistaisin klo 17.30-19.00 toimivaa soveltavaa
urheilukoulua luotsasi edelleen kuluneella kaudella Markku Niinimäki.

Juniorivalmennusryhmät
Seurassa toimi kauden 2015–2016 aikana 4 juniorivalmennusryhmää, joiden urheilijat
olivat iältään 10–13-vuotiaita. Ryhmissä oli urheilijoita yhteensä 80. Ryhmien urheilijat
osallistuivat varsin aktiivisesti kilpailuihin, mikä on edellytys valmennusryhmiin
kuulumiselle.
Juniorivalmennusryhmät kaudella 2015 – 2016:
Ryhmä
Hypertehot
Turbotehot
Supertehot
Täystehot

Ikäluokka
2003
2004
2005
2006

Harjoituskerrat / vko

3,5
3
3
2

Urheilijat
21
18
25
16

Valmentajat
3
2
3
2

Harrasteryhmät
Lajikoulu on 13–18-vuotiaille nuorille tarkoitettu ryhmä, joissa yleisurheillaan enemmän
harrastus-, ei niinkään kilpailumielessä. Lajikoulu kokoontui oman halukkuuden mukaan 18

Espoon Tapiot ry
Toimintakertomus 1.10.2015 – 30.9.2016
2 kertaa viikossa. Tiistaisin urheilijoita oli 30 ja lauantaisin 20. Motivaation kasvaessa
urheilijoita siirtyi lajikoulusta valmennusryhmiin. Lajikoulua ohjasi neljä ohjaajaamme.

Kilpailut
Urheilukoululaisten kilpailuinnostuksen lisäämiseksi järjestettiin jälleen kesällä kaikille
avoimet Silja Line Seurakisat. Viidessä kesän seurakilpailussa lajisuorituksia tekivät
lähinnä omat urheilukoululaisemme. Muutama rohkea lajin ulkopuolinen kokeilijakin saatiin
kisoihin mukaan. Kilpailijat palkittiin lajisuoritusten määrän perusteella viimeisissä
seurakisoissa.
Seuran junioriurheilijat menestyivät sekä hallikauden merkittävimmässä kilpailussa,
TJIG:ssä että kesän YAG:ssä ja muissa Helsyn alueen kilpailuissa erittäin hyvin.
Sisuviestien ja Sisuhuipentuman mitalimäärät ja tehtyjen lajisuoritusten määrät nousivat
tänä vuonna selkeästi ja Tapiot vahvisti edelleen asemaansa Helsyn nuorisourheilun
kärkiseurana nousten SUL:n nuorisotoimintakilpailussa valtakunnallisesti toiselle sijalle.
Valtakunnallisessa Vattenfall-seuracupin piirikilpailussa Tapiot oli Helsyn piirin ykkönen ja
seuracupin Tera-sarjan tiukassa finaalikisassa Tapioiden loppusijoitus oli hienosti toinen.

Muuta huomioitavaa
Pyrimme tukemaan pienituloisia tai elämässään taloudellisessa ahdingossa olevia perheitä
sopimalla maksujärjestelyistä ja alennuksista tapauskohtaisesti.
Olemme valmiit tarjoamaan palveluitamme myös englanniksi maahanmuuttajille.
Ohjaajamme omaavat tarvittavan kielitaidon. Verkkosivuja yms. emme toistaiseksi ole
englanniksi kääntäneet, mutta verkkosivullamme on maininta ohjeistuksesta englanniksi
tarvittaessa puhelimitse tai sähköpostitse.
Nuorisotoimikunnan puheenjohtaja.

HIIHTO- JA SOUTUJAOSTO
Hiihto
Hiihtäjät osallistuvat kansallisiin kilpailuihin kahdeksan hiihtäjän voimin.
Sakari Matikainen voitti veteraanien MM-kisoissa 4 kultamitalia ja myös Suomen
mestaruuden.

Soutu
Soudussa ei ollut kilpailutoimintaa, mutta aktiivista kuntourheilusoutua harrasti muutama
soutaja.
Hiihto- ja soutujaoston puheenjohtaja
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