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TOIMINTAKERTOMUS 2017–2018 
 
 
 
Espoon Tapioiden 53. toimintakausi on takana. Seuran toiminnasta suurin osa on 
urheilutoimintaa, jonka tapahtumista kerrotaan eri jaostojen toimintakertomuksissa.  
 
Tavaksi tulleesta iltapäivän ja iltajuhlan järjestämisestä päätettiin luopua toistaiseksi ja 
urheilijoiden palkitsemis- ja kauden päätöstilaisuus pidettiin puurojuhlan merkeissä Espoon 
Tallissa 16.12.2017. Valmennusryhmäurheilijoiden kausien avaustilaisuudet pidettiin 
syksyllä ja keväällä. 
 
Syksyllä 2016 käynnistetty strategiaprojekti, johon kutsuttiin useampia seura-aktiiveja 
kehitysideoineen, on ollut kauden 2017-2018 aikana passiivista. Toiminta on kuitenkin ollut 
ryhmien itse asettamien tavoitteiden mukaista.   
 
Onnistuimme säilyttämään paikkamme yhtenä Suomen huippuseuroista. 
Nuorisotoimintakilpailussa olemme vakiinnuttaneet paikkamme kolmen parhaan joukossa. 
 
Seuramme oli edustettuna Helsyn hallituksessa ja eri toimikunnissa sekä YAG-
seurayhtymän hallituksessa ja SUL:in hallituksessa  
 
Espoon Tapioiden viestintäsuunnitelman mukaisesti on myClub-järjestelmä seuran 
virallinen viestintäkanava. Seuralla on Instagram- ja Twitter-tili sekä virallinen FaceBook-
sivu. Moni ryhmä seuran sisällä viestii myös WhatsAppin kautta, tämä ei kuitenkaan ole 
seuran virallinen viestintätapa.  
 
Yhteistyö Otahallissa Unisportin kanssa jatkuu edelleen. Unisport esitti keväällä 2017 
vaatimuksen siitä, että seuran vuorot tulisi alkaa syyskuun alussa ja päättyä toukokuun 
loppuun. Samalla siirrytään käyttämään Unisportin normaalia hinnastoa sovitulla 
alennuksella. Ratkaisu nostaa vuorojen kokonaiskustannuksia reilusti. Toimistotila on vielä 
Otahalli Oy:n hallinnoima. Urheilijamme käyttävät Unisportin kuntosalipalveluita. Varauksia 
on tehty myös koulujen tiloista liikuntaleikkikoulua ja urheilukoulua varten.  
 
Toimintamme ei voisi jatkua ilman suurta vapaaehtoisten ohjaajien, valmentajien ja 
toimitsijoiden joukkoa. Toimitsijarekrytointi toimii edelleen 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 sai Yritysjohtajan 
erikoisammattitutkinnon päätökseen Rastorissa tammikuussa 2018. Toiminnanjohtaja oli 
pitkällä sairaslomalla tapaturman takia tammikuusta huhtikuuhun. 
 
Kirsi Ahonen palkattiin valmennuspäälliköksi 1.12.2017 alkaen. Valmennuspäällikön 
vastuualueelle kuului SM-ikäisten nuorten ja aikuisurheilijoiden valmennuksen organisointi 
ja valmentajien rekrytointi sekä koordinointi.  
 
Kolmantena päätoimisena oli nuorisopäällikkö Perttu Örn, joka keskittyy pääasiassa 
urheilukoulun ja liikuntaleikkikoulun hallinnointiin ja kehittämiseen. Hän vastaa myös 
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verkkosivuista liikuntaleikkikoulun ja urheilukoulun osalta. Myös näiden lisenssien hankinta 
on nuorisopäällikön vastuulla. 
 
Susanna Lintula jatkoi osa-aikaisena työntekijänä 12 h / vko vastuualueenaan alle SM-
ikäisten valmennusryhmien hallinnolliset tehtävät ja TJIG-turnauksen organisointi. 
 
Jani Lehtinen jatkoi NOV-valmentajana. Hänen työajastaan 1/3 kohdistuu seurassa 
kävelyn ja kestävyysjuoksun valmennuksen organisointiin ja kehittämiseen. 2/3 työajasta 
jakautuu Suomen olympiakomitean ja Suomen urheiluliiton kesken. 
 
Diari Sharifi, joka palkattiin seuraan valmentajaksi helmikuussa 2017 20h/vko, irtisanoutui 
marraskuussa 2017. Hänen tehtäviinsä kuului myös Urhea-yhteistyö ja urheilijoiden 
oheispalvelusopimukset. 
 
Ville Halonen palkattiin valmentajaksi 1.4.2018 20 h/vko. Hänen päävastuualueenaan on 
kehittää seuran heittovalmennusta. Hänet on palkattu yhdessä SUL:n kanssa.  
 
Espoon Tapioiden puheenjohtajaksi valittiin Tapio Kesä-Heino.  
 
Espoon Tapioiden johtokunta on kokoontunut toimintakaudella 11 kertaa. Johtokuntaan 
kuuluivat:  
Tapio Kesä-Heino (11/11) Kimmo Oila (10/11), Lauri Sukselainen (11/11), Arto Kuusisto 
(5/11), Esko Kuha (11/11), Timo Uusipere (1/11), Tommi Huoponen (5/11), Tanja Kalske 
(7/11), Eeva Kantomäki (7/8), Saga Kivekäs (6/8), Marjo Peterzéns (3/8), Diari Sharifi (8/8) 
ja Kirsti Sysikaski (8/8). (Suluissa kokousaktiivisuus 2017-2018) 
 
Toiminnanjohtaja 
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YLEISURHEILUJAOSTO  
 
Yleisurheilujaosto on vastannut pääosin yli 15-vuotiaiden toiminnasta ja tukenut 
nuorisotoimintaa sen tavoitteissa alle 15-vuotiaiden osalta. 
 
Toiminnallinen katsaus 
 
Espoon Tapioiden yleisurheilutoiminta voi hyvin ja saavutamme visiomme tarjoamalla 
korkealaatuisia toimintamahdollisuuksia kaikille yleisurheilusta kiinnostuneille, sekä 
tuemme urheilijoitamme matkalla menestykseen. 
 
Seurassamme toteutettu valmennusuudistus on tuottanut tulosta ja yhä useammat 
urheilijamme ovat menestyneet oman ikäluokan SM-kisoissa ja Kalevan kisoihin ilmoitettu 
urheilijamäärä on kasvanut.  
 
Kilpailullisesta menestyksestä kerrotaan tarkemmin tässä toimintakertomuksessa. 
 
Yleisurheilujaosto kokoontui toimintakauden 2017–2018 aikana 7 kokoukseen.  
 
Yleisurheilujaostoon kuuluivat: Esko Kuha (pj.), ja sen alatiimeistä edustajat seuraavasti; 
Nuorisotiimi: Perttu Örn (nuorisopäällikkö) ja Susanna Lintula (alle 14-vuotiaiden 
kilparyhmien valmennustoiminnasta vastaava). Valmennustiimi: Kirsi Ahonen 
(valmennuspäällikkö 12/2017 alkaen), Jani Lehtinen (14-vuotiaiden ja vanhempien 
kestävyyslajien valmennuksesta vastaava), Mari Kälkäinen, Diari Sharifi ja Jessica 
Lindfors. Kilpailu- ja toimitsijatiimi: Harri Lammi, Ville Lepistö, Raimo Paakkala ja Tarja 
Kärkkäinen, sekä Aikuisliikuntatiimi: Toni Sisso 
 
Yleisurheilujaoston toimintaa ovat pyörittäneet sen alatiimit seuraavasti: 
 
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. 
 
Nuorisotiimiin jäsenet kaudella 2017–2018 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 2017–2018 Espoon Tapioiden valmennustiimiin kuuluivat Kirsi Ahonen, 
Jani Lehtinen, Susanna Lintula ja Ville Halonen. Valmennustiimin keskeisimpänä 
tehtävänä oli valmennuspäällikön johtamana vastata Espoon Tapioiden 
urheilijoiden laadukkaasta päivittäisvalmennuksesta sekä pitkäjänteisistä 
kehitystoimenpiteistä kohti parhaita mahdollisia tuloksia. 



Espoon Tapiot ry 
Toimintakertomus 1.10.2017 – 30.9.2018 

  4 

 
Urheilijoiden opiskelun ja urheilun yhdistämistä kehitettiin käynnistämällä 
lukiolaisten aamuharjoitukset kahtena aamuna viikossa. Lisäksi yhteistyötä lisättiin 
Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian Urhean kanssa. Valmentajien 
toimintaedellytyksiä kehitettiin ottamalla käyttöön uusi 
valmentajakorvausjärjestelmä, mikä huomioi laajemmin valmentajan koulutuksen, 
kokemuksen ja ajankäytön. Lisäksi luotiin loukkaantuneen urheilijanpolku. 
 
Valmennusryhmissä ja henkilökohtaisessa valmennuksessa (mukaan lukien kaikki 
2007 tai aikaisemmin syntyneet urheilijat) urheili toimintakauden aikana noin 232 
urheilijaa. Aktiivisia valmentajia oli kaikkiaan 38. Lisäksi seura onnistui tärkeässä 
strategisessa tavoitteessaan palkata lisätyövoimaa seuran valmennustehtäviin, kun 
Ville Halonen palkattiin valmentajaksi 4/2018. 
 
Valmennustiimi ei toimintakauden aikana kokoontunut tiimikokoonpanolla. Asioiden 
käsittely hoidettiin laajemmissa kaikkia valmentajia koskevissa kokouksissa 
(26.2.2018, 20.4.2018, 28.8 ja 5.9.2018) sekä pienemmissä kokouksissa lajiryhmä-, 
ikäluokka-, kilpailu-, ja asiakohtaisesti. Muilta osin asioiden käsittely toteutettiin 
jatkuvalla viikoittaisella yhteydenpidolla. Seuran yli SM-kilpailuikäisten henkilöstöön 
kuuluvat valmennuspäällikkö Kirsi Ahonen, kestävyyslajivastaava Jani Lehtinen ja 
valmentaja Ville Halonen (4/2018) hoitivat yhteistyössä oto-valmentajien kanssa 
kunkin vastuualueella olevia ajankohtaisia asioita. 

 
Kilpailu- ja toimitsijatiimi 
 

Kilpailu – ja toimitsijatiimiin kuului kuluneella kaudella: Harri Lammi (pj), Ville 
Lepistö, Tarja Kärkkäinen, Jarmo Vihersalo ja Raimo Paakkala.  
 
Kuluneella kaudella seuralla jatkui aktiivinen kilpailutoiminta. Kauden aikana oli 
seura mukana yhteensä 30 kilpailupäivän järjestelyissä. Mukana järjestelyissä oli 
yhteensä kymmeniä henkilöitä, jotka suorittivat satoja toimitsijasuorituksia, luvut 
sisältävät myös Espoonlahden heittotiimin järjestämät kilpailut ja toimitsijatehtävät. 
 
Kuluneella kaudella järjestimme piirinmestaruus ja kansallisia kilpailuja. 
 
Merkittävimmät kilpailut olivat kesäkuun YAG ja Motonet GP, joista jälkimmäinen oli 
samalla suorana televisioista lähetettävä kilpailu sekä 16/17-vuotiaiden SM-kisat 
elokuun alussa. Perinteisesti omina kansallisina kisoina olivat Otaniemi Junior 
Games ja Espoonlahden Heittokilpailut.  
 
Iltajuoksu sekä Espoo Rantamaraton toki kuuluivat kauden huipputapahtumiin. 
Varsinkin 11. Espoo Rantamaraton, joka keräsi tälläkin kertaa lähes 5.000 
osallistujaa. Osa kilpailuista järjestettiin yhdessä Esbo IF:n kanssa, pienessä 
osassa kilpailuita mukana oli myös Leppävaaran Sisu.  
 
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.  
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Toimitsijailmoittautumiseen ja tiedottamiseen käytettiin seuran myClub-
hallintojärjestelmää, 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 kaksi 2-
tason tuomarikurssia, joihin osallistui seurastamme 21 urheilijaa ja heidän 
vanhempaa.  
 
Tiimin puheenjohtaja on edustanut tiimiä seuran yleisurheilujaostossa muiden 
tiimiläisten kanssa. Sen lisäksi hän on seuramme edustaja HELSY ry:n 
kilpailutoimikunnan kokouksissa ja toimii HELSY ry: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. 

 
Aikuisliikuntatiimi 
 

Toimintakaudella 2017-2018 aikuisliikuntatiimi järjesti Juoksuklubin ja 
Maratonkoulun, joissa oli mukana pitkälle yli satakaksikymmentä juoksijaa. 
Vastuuvetäjiä oli kuusi ja lenkittäjiä neljä. 
 
Juoksuklubi starttasi lokakuussa 4 eritasoisen ryhmän voimin. Kuntojuoksijoiden 
ykkösryhmässä oli 29 osallistujaa, puolitoista (1,5) ryhmässä 38 osallistujaa, 
vauhdikkaampien kuntojuoksijoiden kakkosryhmässä 36 ja kilpakuntoilijoiden 
kolmosryhmässä 23. Juoksuklubi jatkui monipuolisten harjoitusten merkeissä aina 
toukokuun loppuun saakka. Maratonkoulu starttasi tammikuussa. Mukana oli 24 
juoksijaa aloittelijoista kilpakuntoilijoihin. Koulu ja klubi huipentuivat Espoo 
Rantamaraton tapahtumaan.  
 
Kauden aikana pidettiin myös koko klubin sekä klubin ja maratonkoulun yhteisiä 
treenejä ja luentoja lisäksi mm. Cooper-karnevaali, johon oli tervetulleita myös 
klubilaisten kaverit. Aikuisliikuntatiimi kantoi päävastuun koko seuran 
sunnuntailenkeistä. Järjestimme myös Aijan johdolla Hanikan maastojuoksukilpailut, 
joissa osallistujia oli edellisvuotta selvästi enemmän. 

 
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: 
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2017: 
la-su 14.-15.10. Espoonlahden Heittokisat Koulumäen kenttä 
ti-ke 5.-6.12. Itsenäisyyspäivän kisat  Esport Arena ja Otahalli 
 
2018: 
la 13.1. Seuraottelu EspTa- Esbo IF Otahalli 
su 4.2. Arenakävelyt  Esport Arena 
ke 18.4. pm-maantiejuoksut  Leppävaaran urheilupuisto 
la-su 21.-22.4. Espoonlahden Heittokisat Koulumäen kenttä 
ti 24.4. Hanikan kevätmaastot  Hanikan kuntorata 
pe 4.5. Espoo Iltajuoksu  Tapiolan Urheilupuisto 
ke 16.5. Otaniemi Junior Games  Otaniemen urheilukenttä 
to-pe 17.-18.5. Espoonlahden Heittokisat Koulumäen kenttä 
to 24.5. Silja Line seurakisat  Otaniemen urheilukenttä 
ke 6.6. Hippokisat 4-10 v.  Otaniemen urheilukenttä 
ke 13.6. Espoo Motonet GP  Leppävaaran stadion 
to-su 14.-17.6. Youth Athletics Games 2018 Leppävaaran stadion 
ti 19.6. Silja Line seurakisat  Otaniemen urheilukenttä 
ma 23.7. Espoonlahden Heittokisat Koulumäen kenttä 
to 26.7. Espoonlahden Heittokisat Koulumäen kenttä 
pe-su 10.-12.8. SM 16/17   Leppävaaran stadion 
to 16.8. Silja Line seurakisat  Otaniemen urheilukenttä 
ti  21.8. Silja Line seurakisat  Otaniemen urheilukenttä 
la 8.9. Espoonlahden Heittokisat Koulumäen kenttä 
la-su 15.-16.9. 11. Espoo Rantamaraton Otaniemi 
 
Kilpailullinen menestys 
 
Espoon Tapioiden toimintakauden 2017-2018 kilpailullinen menestys oli kohtalainen. 
Vuoden aikana käydyissä SM-kilpailuista seuramme urheilijat saavuttivat 36 mitalia. 
Maajoukkue-edustuksia kirjattiin kaikkiaan seuramme 7 urheilijalle, 8 lajisuoritusta. - 
Kokonaisuutena kuitenkin jäätiin lukuisten loukkaantumisten myötä edellisten kausien 
erinomaisesta menestyksestä. 
 
Tällä toimintakaudella Tapiot sijoittui, SUL:n nuorisotoimintakilpailussa sijalle kolme (3), 
seuraliigassa sijalle kuusi (6) ja Kalevan malja pistekilpailussa sijalle kuusi (6). Seuracup 
finaalikisasijoitus oli myös kuudes (6). 
 
Seurana olemme edelleen myös harrastajamäärältään yksi Suomen suurimmista 
yleisurheiluseuroista ja vahvan nuorisovalmennuksen tuloksena myös menestys jatkuu. 
 
Parayleisurheilu on myös edelleen mukaan seuramme toiminnassa ja sen osalta parhaiten 
menestyi Toni Piispanen, saavuttaen luokan 51 100 ja 200m kelauksessa kaksi EM-
hopeaa parayleisurheilun EM-kilpailuissa Berliinissä. 
 
Menestys kokonaisuudessaan oheisessa Arvokilpailu- ja SM-menestys 2018 -liitteessä. 
 
Vuoden urheilija- ja valmentajavalinnat 
 
Julkistetaan kauden päätösjuhlassa ”puurojuhla-teemalla” la 15.12.2018 klo 15:00-18:00. 
Juhlapaikkana Espoon Talli (Finnoontie 3, 02270 Espoo).  
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Lämmin kiitos aktiivisesta tekemisestä Teille kaikille! 
 
Yleisurheilujaoston puheenjohtaja, ja tiimien puheenjohtajat. 
 
 
 

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 9-13-
vuotiaiden juniorivalmennusryhmät. 
 
Nuorisotiimiin jäsenet kaudella 2017-2018 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.  
 
Ohjaajat 
 
Liikuntaleikkikoulu on jaettu syys- ja kevätkauteen. Kumpanakin kautena liikkareita ohjasi 
yhteensä 6 ohjaajaa. Yksi ohjaaja teki viikossa 2-6 tuntia ohjauksia. 
 
Urheilukoulu työllisti hallikaudella noin 45 ohjaajaa koko kauden ajan. Jokainen ohjaaja 
teki viikossa 1,5-3 tuntia töitä. 
 
Kesäleirejä, kesäurheilukoulua 4-6-vuotiaille ja ulkokauden yleisurheilukoulua varten 
palkattiin vastuuhenkilöksi kesätyöntekijä. 
 
Kesäleirimme ja ulkokauden yleisurheilukouluryhmät työllistivät yhteensä 30 ohjaajaa. Alle 
18-vuotiaita ohjaajia otettiin töihin kesäsetelillä, jonka arvo on 300 €. Kesäsetelin sai 3 
nuorta. Kesäleirien lisäksi ohjaajat ohjasivat ulkokauden yleisurheilukouluja ja suorittivat 
kenttäpäivystyksiä henkilökunnan loma-aikoina.  
 
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 70 lasta toimintakauden aikana. 6-vuotiaiden työkalupakki -ryhmiä, joissa 
yleisurheillaan viidesti kauden aikana, järjestettiin tiistaisin. 
 
Liikuntaleikkikouluja järjestettiin myös kolmella koululla; Saunalahdessa, Karamalmilla ja 
Laurinlahdessa. Saunalahdessa ja Karamalmilla toimi molemmissa kolme ryhmää, joissa 
oli yhteensä molemmissa n. 50 harrastajaa. Laurinlahden liikuntaleikkikoulun toiminta ei 
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lähtenyt hyvin käyntiin ja kahdessa ryhmässä oli ainoastaan noin 15 harrastajaa syksyn ja 
kevään aikana. Laurinlahden liikkarin toiminta ei jatku seuraavalle kaudelle. 
 
Kesällä 4-6-vuotiaille järjestettiin kesäurheilukoulua Otaniemen urheilukentällä. Ryhmiä oli 
yhteensä kahdeksan ja näissä oli yhteensä n. 145 harrastajaa. Kauklahden urheilukentällä 
järjestettiin kesäliikkaria 4-5-vuotiaille. Ryhmiä oli kaksi ja harrastajia näissä 35.  
 
Yleisurheilukoulu 
 
Yleisurheilukoulussa toimintakausia on kaksi: hallikausi ja ulkokausi. Hallikausi kesti 
syyskuun puolesta välistä huhtikuun loppuun. Ulkokausi kesti toukokuun alusta elokuun 
loppuun. Heinäkuussa ei ollut toimintaa. Ulkokauden osallistujamäärä jäi toivottua 
alhaisemmaksi. 
 
Yleisurheilukouluja järjestettiin hallikaudella Otaniemessä, Espoon Keskuksessa, 
Leppävaarassa, Espoonlahdessa, Saunalahdessa, Muuralassa ja Järvenperässä. 
Otaniemen urheilukoulu toimii Otahallissa, Espoon Keskuksen urheilukoulu 
Kannusillamäen väestönsuojassa ja muut urheilukoulut koulujen saleissa.  
 
Ulkokaudella urheilukoulut toimivat Otaniemen urheilukentällä ja Kauklahden 
urheilukentällä.  
 
Otahallissa urheilukouluja järjestettiin hallikautena maanantai- ja tiistai-iltaisin. Otahallissa 
ryhmiä oli toiminnassa yhteensä 15 kpl, joissa kussakin urheili 14-20 lasta. Kaikki ryhmät 
olivat sekaryhmiä. Otaniemen urheilukoulun rehtorina toimi edellisvuosien tapaan Kirsti 
Sysikaski. 
 
Espoon Keskuksen urheilukouluun mahtui 22 lasta ja tämä oli täynnä. Ryhmä oli 
tarkoitettu 7-12-vuotiaille.  
 
Leppävaaran urheilukoulu on tarkoitettu 7-10-vuotiaille ja täällä urheiltiin yhdessä 
ryhmässä. Ryhmä oli täynnä, eli siinä oli 20 lasta.  
 
Espoonlahdessa urheilukouluryhmiä oli kaksi: 7-9-vuotiaat ja 10-12-vuotiaat. Ryhmät 
järjestettiin peräjälkeen. Molemmissa ryhmissä oli 20 lasta. 
 
Saunalahdessa urheilukouluryhmiä oli kaksi; 6-vuotiaat ja 7-12-vuotiaat. 6-vuotiaissa 
urheili noin 16 lasta ja 7-12-vuotiaissa 20 lasta. 6-vuotiaiden yleisurheiluryhmän 
perustaminen seuraa Espoon Tapioiden uutta strategiaa. 
 
Muuralaan ja Järvenperään perustettiin uudet toimipisteet ja molemmissa oli 
ensimmäisellä kaudella mukana noin kymmenen lasta. Näistä Järvenperä jatkaa vielä 
toimintaansa, mutta Muuralan urheilukoulu lopetettiin. 
 
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 urheilijat ja ohjaajat. Päävastuun kesäleireistä kantoi nuorisopäällikkö Perttu Örn. 
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Kesäleireille osallistui enemmän lapsia, kuin edellisenä vuonna, mutta viimeisen leirin 
osallistujamäärä jäi alhaiseksi. Ensimmäisellä leirillä oli 44 lasta, toisella 33 ja kolmannella 
11. Kesäkuun leirien maksimiosallistujamäärä oli 60 ja elokuun leirin 20. 
 
Espoon Tapiot osallistuivat myös Espoon Kaupungin ja yhteistyöseurojen järjestämään 
monilajileiriin kesäkuun kaksi ensimmäistä viikkoa. 
 
Soveltava urheilukoulu 
 
Seurassamme toimiva soveltava urheilukoulu on tarkoitettu 7-15-vuotiaille näkö-, kehitys- 
ja liikuntavammaisille lapsille. Syksyllä 2009 aloitetussa soveltavassa urheilukoulussa 
lapset ovat löytäneet paljon uusia kavereita ja heidän liikkuvuutensa on parantunut 
huomattavasti. Soveltava urheilukoulu toimi hallikaudella Kannusillanmäen väestösuojan 
yleisurheilutilassa ja kesäkaudella Otaniemen urheilukentällä. 
 
Juniorivalmennusryhmät 
 
Seurassa toimi kauden 2017–2018 aikana 4 juniorivalmennusryhmää, joiden urheilijat 
olivat iältään 10-13-vuotiaita. Ryhmissä oli urheilijoita yhteensä 70. Ryhmien urheilijat 
osallistuivat varsin aktiivisesti kilpailuihin, mikä on edellytys valmennusryhmiin 
kuulumiselle. 
 
Juniorivalmennusryhmät kaudella 2017 - 2018  

Ryhmä Ikäluokka 
Harjoituskerrat / 
vko 

Urheilijat Valmentajat 

Supertehot 2005 3,5 24 3 

Täystehot 2006 3 19 3 

Maksimitehot 2007 3 14 3 

Lisävalmennus 2008 2008 2 13 4 

 
Harrasteryhmät 
 
Yleisurheilun harrasteryhmä 13-16-vuotiaille on ryhmä, joissa yleisurheillaan enemmän 
harrastus-, ei niinkään kilpailumielessä. Harrasteryhmiä toimi hallikaudella Otahallissa 
kolmesti viikossa ja Kannusillanmäen väestönsuojassa kerran viikossa. Harrasteryhmään 
pystyi osallistumaan oman halukkuutensa mukaan 1-2 kertaa viikossa. Kaikki Otaniemen 
ryhmät olivat täynnä, eli osallistujia oli 20/ryhmä. Kannusillanmäessä harrastajia oli 15. 
 
Ulkokaudella harrasteryhmä toimi Otaniemen urheilukentällä kahdesti viikossa. 
Molemmissa ryhmissä oli noin 10 harrastajaa. 
 
Aikuisten yleisurheilukoulua järjestettiin ulkokaudella Otaniemen urheilukentällä. 
Toimintaan pystyi osallistumaan kerran viikossa. Aikuisten urheilukoulussa oli 20 
harrastajaa. 
Kilpailut 
 
Urheilukoululaisten kilpailuinnostuksen lisäämiseksi järjestettiin jälleen kesällä kaikille 
avoimet Silja Line Seurakisat. Seurakisoja järjestettiin neljät. Seurakisat on suunnattu 
erityisesti omille urheilukoululaisillemme. Kilpailijat palkittiin lajisuoritusten määrän 
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perusteella viimeisissä seurakisoissa. Lisäksi keväällä järjestettiin perinteiset 
yleisurheilukoulun mestaruuskilpailut. 
 
Seuran junioriurheilijat menestyivät sekä hallikauden merkittävimmässä kilpailussa, 
TJIG:ssä että kesän YAG:ssä ja Helsyn alueen kilpailuissa erittäin hyvin. Sisuviestien ja 
Sisuhuipentuman mitalimäärät ja tehtyjen lajisuoritusten määrät pysyivät tänäkin vuonna 
hyvinä ja Tapiot säilytti asemansa Helsyn nuorisourheilun kärkiseurana ollen SUL:n 
nuorisotoimintakilpailussa valtakunnallisesti kolmannella sijalla. Valtakunnallisessa 
Vattenfall-seuracupin piirikilpailussa Tapiot oli Helsyn toiseksi paras seura ja seuracupin 
Tera-sarjan finaalikisassa Tapioiden loppusijoitus oli kuudes.  
 
Koulutus 
 
Kaudella 2017-2018 ei ollut tarvetta järjestää yleisurheiluohjaajatutkintoa.  
 
Liikuntaleikkikouluohjaajat käyvät Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n 
liikuntaleikkikouluohjaajakoulutuksen. Kaudella 2017-2018 koulutuksen kävi kaksi uutta 
ohjaajaa.  
 
Muuta huomioitavaa 
 
Ulkokaudella järjestettiin yleisurheiluryhmä Tapiolan Hongan 2007-syntyneille tytöille. 
Ryhmä kokoontui 1-2 kertaa viikossa oman halukkuuden mukaan. 
 
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. 
 
Helsingin Seudun Yleisurheilu järjesti Sisu-leirin juniorivalmennusryhmäikäisille, joten 
seuran omaa leiritoimintaa ei ollut tarvetta järjestää. 
 
Yleisurheilukouluohjaajille ei järjestetty kauden päätöstilaisuutta. 
 
Nuorisotoimikunnan puheenjohtaja. 
 
 
 

HIIHTOJAOSTO 

Espoon Tapioiden hiihtäjät ovat osallistuneet kansallisiin kilpailuihin. SM kisoissa Sakari 
Matikainen voitti sarjassaan sekä perinteisen että vapaan hiihdon 10km Suomen 
mestaruuden.   
 
Osallistuimme myös Jukolan viestiin. Valitettavasti maakuntaviestiä ei viime talvena 
järjestetty. 
 
Hiihtojaoston puheenjohtaja 


