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TOIMINTAKERTOMUS 2019-2020

Yleistä
Espoon Tapioiden 55. toimintakausi on takana. Seuran toiminnasta suurin osa on
urheilutoimintaa, mistä kerrotaan eri valiokuntien osuuksissa toimintakertomuksessa.
Kauden 2018-2019 päätös- ja palkitsemistilaisuus pidettiin iltapäivätapahtumana Espoon
Tallissa lauantaina 23.11.2019. Iltatilaisuutta eli seuran pikkujouluja ei edelleenkään
järjestetty.
Syksyllä 2016 käynnistetyn strategiaprojektin hallintomalli, jossa jaostot lakkautettaisi ja
valiokunnat sektoreittain kehittäisivät seuratoimintaa, päätettiin vuosikokouksessa ottaa
käytäntöön. Nämä ovat; Talous- ja hallintovaliokunta, Lasten ja nuorten
harrastustoimintavaliokunta, Valmennus- ja kilpaurheiluvaliokunta ja Kilpailu-, tapahtumaja aikuisten harrastustoimintavaliokunta. Hiihtojaosto jää vielä omaksi jaostokseen.
Valiokuntien alaisuudessa toimivat erilaiset tiimit esim. markkinointitiimi talous- ja
hallintovaliokunnan alaisuudessa.
Procountor, taloushallinnon järjestelmä, otettiin käyttöön marraskuussa 2019. Tilikartta
uudistui ja dimensiointi eli kustannuspaikkakohtainen seuranta mahdollisti tilien
vähentämisen entisestä mallista. Laskutus siirtyi kokonaisuudessaan verkossa
tapahtuvaan myös kulu- ja matkalaskujen osalta. Palkkahallinto tehdään myös suoraan
Procountorissa. Myyntisaamiset -tilin käyttöönotto muutti tulosseurannan. Elokuussa 2020
aloitettiin yhteistyö Axactor Finland Oy:n kanssa maksuvalvonnasta ja perinnästä.
Keväällä 2020 Suomeen rantautunut Covid 19-epidemia pakotti valtion hallinnon
asettamaan rajoitteita, jotka vaikuttivat seuran toimintaan sisäharjoitustilojen sulkeuduttua.
Tämän takia osa toiminnoista (urheilukoulut ja liikuntaleikkikoulu) jouduttiin keskeyttämään
kesken kauden. Muutama seuran nuori urheilija ja nuorisopäällikkö Perttu Örn tekivät
YouTube-kanavalle videokirjaston harjoitteista, joita jäsenistö voi hyödyntää itsenäiseen
harjoitteluun ohjatun toiminnan ollessa katkolla. Valmennusryhmät jatkoivat harjoituksiaan
ulkokentällä noudattaen asetettuja kokoontumisrajoituksia. Rajoitteita purettiin 14.5.2020
ja kesäkausi päästiin aloittamaan kuukautta normaalia myöhemmin kesäkuun alussa.
Otaniemen kenttäpäivystys alkoi rajoitteiden takia vasta 14.5. ja jatkui viivästyneen
aloituksen takia syyskuun loppuun.
Espoon Tapioiden talouden talkootyöt oman pääoman parantamiseksi sai hyvän
ponnahduksen edellisellä kaudella ja edelleen kauden 2019-2020 positiivinen tulos,
15.616,74 €, paransi lisää omaa pääomaa, joka on kuitenkin edelleen negatiivinen. On
todennäköistä, että oma pääoma saadaan nostettua seuraavalla kaudella positiiviseksi, jos
ei mitään yllättävää tapahdu esim. vallitsevan Covid 19- epidemian ja sen myötä tehtävien
rajoitteiden takia.
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Seuraliigassa Espoon Tapiot oli sijalla 6 ja Nuorisotoimintakilpailussa sijalla 4.
Seuramme oli edustettuna Helsyn ja SUL:n hallituksissa, liittovaltuustossa ja
valiokunnissa.
Espoon Tapioiden viestintäsuunnitelman mukaisesti on myClub-järjestelmä seuran
virallinen viestintäkanava. Seuralla on Instagram- ja Twitter-tili sekä virallinen FaceBooksivu. Uutena kanavana on otettu käyttöön myös YouTube, jonka avulla mm. treenivideoita
voi hyödyntää omiin etätreeneihinsä. Moni ryhmä seuran sisällä viestii myös WhatsAppin
kautta, tämä ei kuitenkaan ole seuran virallinen viestintätapa.
Yhteistyö Otahallissa Unisportin kanssa jatkuu edelleen. Aiemmissa
toimintakertomuksissa esiin tuotu Unisportin vaatimus siitä, että seuran vuorot tulisi alkaa
syyskuun alussa ja päättyä toukokuun loppuun, on astunut voimaan. Tämä nostaa
vuorojen kokonaiskustannuksia reilusti. Olemme esittäneet toivomuksemme Espoon
kaupungin ja Unisportin yhteistyön tiivistämisestä tässä asiassa tuloksetta. Yhteistyö
Esport Arenan kanssa erilaisten juoksulippujen osalta on vakiintunut käytäntö. Toimistotila
on 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 on seuran päätoiminen työntekijä vastuullaan
taloudenhoito, rahoitus, verkkosivujen ylläpito, asiakaspalvelu sekä halli- ja kenttävuorot,
ym. rutiinit. Toiminnanjohtaja toimii myös talous- ja hallintovaliokunnan veturina.
Toisena 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. Perttu Örn on myös verkkosivu-uusinnan projektipäällikkö.
Susanna Lintula jatkoi osa-aikaisena juniorivalmennuspäällikkönä 64 h / kk
vastuualueenaan alle SM-ikäisten valmennusryhmien hallinnolliset tehtävät.
Jani Lehtinen jatkoi NOV-valmentajana. Hänen työajastaan 1/3 kohdistuu seurassa
kilpakävelyn valmennuksen organisointiin ja kehittämiseen. 2/3 työajasta jakautuu Suomen
olympiakomitean ja Suomen urheiluliiton kesken.
Valmennuspäällikkö Jorma Kemppainen, työskentelee ostosopimuksella SUL:sta 50/50
suhteessa. Valmennuspäällikön vastuualueelle kuului SM-ikäisten nuorten ja
aikuisurheilijoiden valmennuksen organisointi ja valmentajien rekrytointi sekä koordinointi.
Kestävyysjuoksun valmennuksen hallinnointi liitettiin osaksi valmennuspäällikön
toimenkuvaa Jani Lehtiseltä.
Vuosikokous päätti kokouksessaan 21.11.2019 sääntömuutoksesta koskien johtokunnan
kokoa. Säännöt muutettiin niin, että johtokunnassa pitää olla puheenjohtaja ja 8-12
jäsentä.
Espoon Tapioiden puheenjohtajaksi valittiin toistamiseen Esko Kuha.
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Espoon Tapioiden johtokunta on kokoontunut toimintakaudella 11 kertaa. Johtokuntaan
kuuluivat:
Esko Kuha (11/11), Tapio Kesä-Heino (5/11) Kimmo Oila (9/11) Lauri Sukselainen (10/11),
Timo Uusipere (4/11), Eeva Kantomäki (7/11), Diari Sharifi (10/11), Kirsti Sysikaski
(10/11), Matti Sarasmaa (10/11), ja Enni Nurmi (7/11). (Suluissa kokousaktiivisuus 20192020)
Toiminnanjohtaja

Talous- ja hallintovaliokunta
Valiokunnan jäsenet: Linnea Renqvist (veturi), Mika Flink, Esko Kuha, Timo Lehto, Kimmo
Oila, Teemu Rautiainen ja Matti Sarasmaa.
Ensimmäinen kausi uudella hallintorakenteella on takana. Kokoonnuimme kauden 20192020 aikana kolme kertaa.
Talous- ja hallintovaliokunnan tehtävänä on kehittää seuran yleisiä toimintatapoja ja
varmistaa seuran vakavarainen talous ja oman pääoman palauttaminen positiiviseksi
(tavoite vuodelle 2022 on +50 000 €). Valiokunnan alainen Markkinointitiimi puolestaan
tukee valiokuntaa ja seuraa kehittämällä eri tapoja markkinoida sen toimintoja ja hankkia
yhteistyökumppaneita rahoittamaan seuran toimintaa.
Kauden alussa 1.11.2019 käyttöön otetun Procountorin taloushallintojärjestelmän
haltuunotto katsottiin Talous- ja hallintovaliokunnan ainoaksi tavoitteeksi sen mittavuuden
takia kaudelle 2019-2020. Koko tilikartan, raportoinnin ja toimintatapojen muuttaminen on
ensimmäisenä käyttövuotenaan ollut haasteellinen. Järjestelmä mahdollistaa mutkattoman
viranomaisviestinnän (tulorekisteri, verohallinto) sähköisesti. Paperisista tositteista on
päästy eroon ja kaikki kirjanpito sekä maksuliikenne taltioituu Finago Oy:n pilvipalveluun.
Valmentajat ja valmennustukiurheilijat laskuttavat saamisensa suoraan Procountorin
kautta omilla käyttäjätunnuksillaan. Myös laskutuksessa on siirrytty verkkolaskutukseen,
eikä seura ota enää vastaan paperilaskuja.
Keväällä 2020 aloitettiin uusien verkkosivujen suunnittelu. Projektipäälliköksi sivuprojektiin
nimettiin Perttu Örn. Sivujen on tarkoitus olla käyttövalmiit viimeistään vuoden 2021
vaihteessa.
Markkinointitiimi, joka toimii Talous- ja hallintovaliokunnan alaisuudessa kokoonpanonaan
Anu ja Mika Flink, Harri Lammi sekä Linnea Renqvist kokoontui kuusi kertaa.
Markkinointitiimi paneutui mm. urheiluseurojen varainhankintakoulutuksen tehtäviin,
uusien tapahtumien ideointiin ja luomaan kummiyritysjärjestelmää valmennusryhmittäin
tulevalle kaudelle. Maaliskuussa alkaneet Covid-19 viruksen aiheuttamat rajoitteet
jarruttivat hanketta, joka oli suunniteltu alkamaan huhtikuussa - tämä päätettiin siirtää
syksyyn.
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Lasten ja nuorten harrastustoimintavaliokunta (Nuorisotoimikunta)
Toiminta ja kokoonpano
Lasten ja nuorten harrastustoimintavaliokunnan vastuualueeseen kuuluvat
liikuntaleikkikoulun ja yleisurheilukoulun toiminta, kesäleirit sekä harrasteryhmät.
Valiokunnan jäsenet kaudella 2019-2020 olivat: Perttu Örn (pj.), Kirsti Sysikaski, Susanna
Lintula ja Sanna Hiltunen.
Johtokunnan kokouksissa lasten ja nuorten harrastustoiminnan valiokuntaa edustivat
Perttu Örn ja Kirsti Sysikaski.
Koronaviruksen vaikutus toimintaan
Hallikausi 2019-2020 päättyi kaikilla toimipisteillä koronaviruksesta johtuen 16.3.2020.
Ulkokausi käynnistettiin rajoitusten sen sallittua 31.5.2020. Ulkokaudella järjestettiin
harjoitukset poikkeuksellisesti myös heinäkuussa.
Peruuntuneet harjoitukset korvattiin sähköpostitse lähetetyillä etäharjoituksilla. Lisäksi
koottiin videokirjasto harjoitusten toteuttamisen helpottamiseksi.
Koronapandemialla oli selvä negatiivinen vaikutus ulkokauden osallistujamääriin.
Ohjaajat
Liikuntaleikkikoulu on jaettu syys- ja kevätkauteen. Kumpanakin kautena liikkareita ohjasi
yhteensä 8 ohjaajaa. Yksi ohjaaja teki viikossa 2-3 tuntia ohjauksia.
Urheilukoulu työllisti hallikaudella noin 45 ohjaajaa koko kauden ajan. Jokainen ohjaaja
teki viikossa 1,5-3 tuntia töitä. Yksi yleisurheilukouluohjaaja työskenteli 6 tuntia viikossa.
Kesäleirimme ja ulkokauden yleisurheilukouluryhmät työllistivät yhteensä 34 ohjaajaa. Alle
18-vuotiaita ohjaajia otettiin töihin kesäsetelillä, jonka arvo on 300 €. Kesäsetelin sai 4
nuorta. Kesäleirien lisäksi ohjaajat ohjasivat ulkokauden yleisurheilukouluja ja suorittivat
kenttäpäivystyksiä henkilökunnan loma-aikoina.
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Liikuntaleikkikoulu

Liikuntaleikkikoulussa on syys-, kevät ja ulkokausi. Syyskaudella toimintaa järjestettiin
neljällä toimipisteellä Otaniemessä, Saunalahdessa, Karamalmilla ja Mäkkylässä.

Liikuntaleikkikoulu Ohjaajia

Paikat /
kausi

Ryhmiä

Osallistujat Osallistujat
syksy
kevät

Otaniemen liikkari

2

2

36

28

24

Saunalahden liikkari

2

3

52

39

45

Karamalmin liikkari

2

3

52

34

42

Mäkkylän liikkari

2

2

34

22

26

Ulkokaudella 4-5-vuotiaille järjestettiin kesäyleisurheilukoulua Otaniemen urheilukentällä
maanantaisin ja keskiviikkoisin. Neljästä järjestetystä ryhmästä kolme toteutui.
Kauklahden urheilukentällä järjestettiin kesäliikkaria maanantaisin kahdessa ryhmässä 45-vuotiaille.

Liikuntaleikkikoulu

Ohjaajia

Ryhmiä

Paikat
ulkokausi

Osallistujat
ulkokausi

Otaniemen kesäUK

4

3

54

40

Kauklahden kesäliikkari

2

2

36

20

Yleisurheilukoulu
Yleisurheilukoulussa toimintakausia on kaksi: hallikausi ja ulkokausi.
Yleisurheilukouluja järjestettiin hallikaudella Otaniemessä, Espoon Keskuksessa,
Leppävaarassa, Espoonlahdessa, Saunalahdessa, Laurinlahdessa ja Järvenperässä.
Otaniemen urheilukoulu toimii Otahallissa, Espoon Keskuksen urheilukoulu
Kannusillamäen väestönsuojassa ja muut urheilukoulut koulujen saleissa.
Järvenperän keskiviikon ryhmään suunniteltiin 2 ryhmää, joista vain ensimmäinen toteutui
vähäisen osallistujamäärän vuoksi.
Koronan takia emme tällä kaudella pystyneet järjestämään yleisurheilukoulun
mestaruuskilpailuja.
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Ohjaajia

Ryhmiä

Paikat /
hallikausi

Otaniemi maanantai

16

7

140

136

Otaniemi tiistai

16

7

140

132

Espoon Keskus tiistai

4

2

36

34

Leppävaara maanantai

2

2

38

29

Espoonlahti maanantai

2

2

40

33

Saunalahti tiistai

2

2

38

32

Laurinlahti torstai

2

1

20

14

Järvenperä keskiviikko

1

1

18

9

Järvenperä torstai

0

0

0

0

Yleisurheilukoulu

Osallistujat
hallikausi

Ulkokaudella urheilukoulut toimivat Otaniemen urheilukentällä ja Kauklahden
urheilukentällä.
Ohjaajia

Ryhmiä

Paikat
ulkokausi

Otaniemi tiistai

16

7

140

77

Otaniemi torstai

16

7

140

46

Kauklahti maanantai

4

2

40

23

Yleisurheilukoulu

Osallistujat
ulkokausi

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 leirin vastuuohjaajat ja ohjauksesta lisäksi Espoon
Tapioiden ohjaajat ja urheilijat.
Ensimmäiselle kesäleirille osallistui 38 lasta, toiselle 29 ja kolmannelle 17. Kesäkuun
leirien maksimiosallistujamäärä oli 50 ja elokuun leirin 20.
Espoon Tapiot osallistuivat myös Espoon Kaupungin ja yhteistyöseurojen järjestämään
monilajileiriin kesäkuun kaksi ensimmäistä viikkoa.
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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.

Harrasteryhmä

Ohjaajia

Ryhmiä

Paikat
hallikausi

Osallistujat
hallikausi

Otaniemi tiistai 1

2

1

20

18

Otaniemi tiistai 2

1

1

20

11

Otaniemi lauantai

1

1

20

15

Espoon Keskus torstai

1

1

20

11

Ulkokaudella harrasteryhmä toimi Otaniemen urheilukentällä kahdesti viikossa.
Molemmissa ryhmissä oli noin 10 harrastajaa.
Aikuisten yleisurheilukoulua järjestettiin hallikaudella Otahallissa ja ulkokaudella
Otaniemen urheilukentällä. Toimintaan pystyi osallistumaan hallikaudella kerran viikossa ja
ulkokaudella kahdesti viikossa. Kaikissa ryhmissä oli 20 osallistujaa ja ne olivat täynnä.
Yläkouluikäisten iltapäiväprojekti
Espoon kaupunki jatkoi kaudella 2018-2019 alkanutta kaikille yläkouluikäisille suunnattua
hanketta myös kaudella 2019-20. Hankkeessa kaikille yläkoulujen oppilaille tarjotaan
keskiviikkoiltapäivisin mahdollisuus harrastaa eri lajeja seurojen järjestämässä
ohjauksessa. Espoon Tapiot oli mukana projektissa ja 13-15v. nuoria kävi keskiviikkoisin
seuran valmentajien vetämissä yleisurheilutreeneissä. Mukana oli nuoria sekä seuran
omista ryhmistä että avoimen toiminnan kautta tulleita seuran ulkopuolisia nuoria, joita
saatiin hienosti mukaan tätä kautta myös seuran kilpatoimintaan.
Kilpailut ja tapahtumat
Urheilukoululaisten kilpailuinnostuksen lisäämiseksi järjestettiin jälleen kesällä kaikille
avoimet Silja Line Seurakisat. Seurakisoja järjestettiin neljät. Seurakisat on suunnattu
erityisesti omille urheilukoululaisillemme. Kilpailijat palkittiin lajisuoritusten määrän
perusteella viimeisissä seurakisoissa.
Espoon Tapioiden ja Helsingin Seudun Osuuspankin Hippokisoja ei järjestetty koronan
takia.
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Koulutus
Kaudella 2019-2020 järjestettiin Espoon Tapioiden oma epävirallinen koulutus, johon
osallistui 16 ohjaajaa.
Liikuntaleikkikouluohjaajat käyvät Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n
liikuntaleikkikouluohjaajakoulutuksen. Kaudella 2019-2020 koulutuksen kävi yksi uusi
ohjaaja.
Lasten ja Nuorten harrastustoimintavaliokunta
Kuluneella kaudella ohjaajille aloitettiin tukimateriaalin luominen, jonka työstäminen jatkuu
kaudelle 2020-2021. Espoon Tapioille luotiin Youtube kanava, jolle aloitettiin
harjoitepankin kokoaminen. Uusia ohjaajakansioita ei saatu kauden alkuun, mutta näiden
kokoaminen on hyvässä vauhdissa.
Ohjaajille suunniteltiin uusi korvausjärjestelmä sekä rekrytointisuunnitelma.
Espoon Tapiot sai oman maskotin.
Urheilukoulun ja liikuntaleikkikoulujen mainosten ulkonäkö yhdenmukaistettiin.
Markkinointia tehtiin entistä enemmän Facebookissa ja Instagramissa. Uusien
verkkosivujen avaus on tällä hetkellä loppusuoralla.
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.
Piirien yhteinen piirileiritys jatkui koskien alkaen 10v. ikäluokkia, joten seuran omaa
leiritoimintaa juniorivalmennusikäisille ei ollut tarvetta järjestää.
Yleisurheilukouluohjaajille ei järjestetty kauden päätöstilaisuutta.
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Valmennus- ja kilpaurheiluvaliokunta
Valiokunta on vastannut tapiolaisen urheilijan polun toteutumisesta. Tavoitteena on
kehittää ja ylläpitää malli, jossa toteutuu urheilijoiden laadukas arki sisältäen
valmennuksen, asiantuntijapalvelut ja olosuhteet. Merkittävä tavoite on kasvattaa omista
junioreista menestyviä omat rajansa loppuun saakka hakevia kilpaurheilijoita.
Kilpailullinen menestys
Toimintakauden tavoitteet eivät täyttyneet. Keskeisissä toimintakilpailuissa SUL:n
seuraliigassa sijoitus oli 6. (2019: 6., 2018: 6., 2017: 4., 2016 3.), Kalevan maljassa 6.
(2019: 5., 2018: 6., 2017: 5., 2016 1.), nuorisotoimintakilpailussa 4. (2019: 4., 2018: 3.,
2017: 3., 2016 2.) ja Seuracupin Superfinaalissa 6. (2019: 5., 2018: 6., 2017: 4., 2016 2.).
Menestys on kuvattu kokonaisuudessaan ”Arvokilpailu- ja SM-menestys 2019” -liitteessä.
Suomen mestaruuskilpailuissa urheilijat saavuttivat 35 mitalia (2019: 49, 2018: 36, 2017:
45, 2016: 67). Huolimatta viime vuotta suuremmasta joukkuemäärästä SM-viestien
menestys jäi selkeästi edellisvuotta heikommaksi, kun saaliiksi saatiin neljä mitalia (2019:
9). Ilahduttavaa oli miesten 3x3000 metrin Suomen ennätyksen siirtyminen omiin nimiin
naapuriseura Esbo IF:ltä. Joukkueessa kävelivät Joni Hava, Sajan Irincheev ja Jaakko
Määttänen.
Covid19 -viruksen vuoksi arvokilpailu- ja maaottelutoiminta oli erittäin vähäistä; kirjauksia
tehtiin ulkoradoilta neljä kappaletta (2019: 10, 2018: 7).
Sokeriksi pohjalle toimintavuoden alussa saatiin marraskuussa hienoja uutisia Dubaista.
Toni Piispanen jatkoi menestysketjuaan parayleisurheilussa voittaen MM-kultaa 100
metrillä ja hopeaa 200 metrillä sarjassa T 51.
Toiminnallinen katsaus
Urheilijan polun työstöä jatkettiin. Työstön perusteella eri ikävaiheiden toimintaa on
tarkennettu ja ohjeistettu. Valmennusta toteutetaan jatkossa kolmessa eri osassa: alle SMikäiset pääsääntöisesti omissa ikäluokkaryhmissään, SM-ikäiset (14-16-vuotiaat)
kestolajeissa, heittolajeissa ja teholajeihin suuntautuen sekä yli 17-vuotiaat
henkilökohtaisesti valmentautuen. Tunnistettuna haasteena ovat eri vaiheiden joustava
linkittyminen toisiinsa.
Kärkiurheilijoiden (noin 25 kpl) valmennuksen suunnittelussa otettiin käyttöön Pulssi
työkalu, jonka avulla pystyttiin määrittämään kunkin urheilijan yksilökohtaisen tuen tarve.
Noin 80 % urheilijoista osallistui Pulssi-keskusteluun.
Ammattivalmennuksen lisäämistä ei toteutettu. Seuran 30 valmentajan kanssa on tehty
sopimus. Osana urapolun työstöä voitiin siirtyä uuden kauden alussa
päävalmentajamalliin, joka selkiyttää valmennuksen suunnittelua, toteutusta ja seurantaa.
Valmentajapalavereita pidettiin seitsemän kertaa. Etänä tapahtuneiden kokoontumisten
tahti oli normaalia tiiviimpi kevätkaudella, koska lähitapaamisia pyrittiin välttämään.
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Opiskelun ja urheilun yhdistämistä ylläpidettiin jatkamalla lukiolaisten aamuharjoituksia
kahtena aamuna viikossa. Lisäksi juniorivalmennuspäällikkö piti keskiviikkoisin harjoituksia
muiden lajien urheilijoille. Kaupungin kustantamaa harjoitusaikaa hyödynsivät myös muut
yläkouluikäiset valmennusryhmät. Olimme aktiivisia toimijoita Urhean Espoon verkostossa.
Syyskauden avaus järjestettiin Haukilahden lukiolla ja kesäkauden avaus etänä. Kauden
päätöstilaisuus pidettiin Espoon tallissa.
Valmennus- ja kilpaurheiluvaliokunta kokoontui toimintakauden aikana kolmeen
kokoukseen. Uudella valiokunnalla ei ollut vielä tarkasti määritettyä roolia. Valiokunta toimi
kuitenkin kiitettävästi sparraajana monessa käytännön asiassa. Valiokuntaan kuuluivat
Eeva Kantomäki, Jorma Kemppainen (pj.), Mari Kälkäinen, Jani Lehtinen (henkilökunta),
Susanna Lintula (henkilökunta), Enni Nurmi, Diari Sharifi, Kirsti Sysikaski ja Timo
Uusipere.

Kilpailu-, tapahtuma ja aikuisurheiluvaliokunta
Valiokuntaan kuuluivat kuluneella kaudella: Harri Lammi (pj), Anu Flink, Mikko Friman,
Simo Kaleva, Matti Sarasmaa ja Lauri Sukselainen.
Kulunut kausi oli tämän valiokunnan ensimmäinen nykymuodossaan ja toiminta siltä osin
haki vielä muotoaan. Kokoonnuimme kauden aikana viisi kertaa, joista kaksi oli Teamskokouksia maailmanlaajuisen COVID-19 epidemian vuoksi.
Kulunut kausi jäi kilpailutapahtumien osalta aika vaatimattomaksi valinneen yleisen
tilanteen takia. Seuramme oli järjestämässä yhteensä vain 19 kilpailupäivää, kun
esimerkiksi edellisellä kaudella niitä oli 27 päivää.
Kilpailut ja tapahtumat
Seuramme omia kilpailutapahtumia oli kaudella yhteensä kolme tapahtumaa, yhdessä
Esbo IF:n kanssa pidimme kolme kilpailua, joista kaksi oli YLE kanavilla esitettyä – Espoo
Liikkuu Games ja Motonet Espoo GP. Helsyn kilpailuja oli 5 tapahtumaa, joista
Pohjoismainen hallimaaottelu sekä SM-halliottelut olivat merkittävimmät. Kauden päätti
perinteinen Rantamaraton juoksutapahtumamme, jossa COVID-19 epidemian takia oli vain
noin 1500 osallistujaa. Espoonlahden heittotiimin järjestämiä kilpailuja jouduttiin myös
perumaan useita kevään ja alkukesän aikana, mutta niitä ehdittiin kuitenkin pitää yhteensä
5 kpl. Kuluneella kaudella järjestimme 3. Motonet Espoo GP elokuussa, joka oli
valinneesta tilanteesta huolimatta onnistunut tapahtuma varsinkin urheilullisesti – olimme
heti tapahtuman jälkeen maailman kilpailurankingissa toisena ja kauden lopussakin 27.
sijalla rankingissa, parhaana Motonet GP osakilpailuna.
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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 myClub-hallintojärjestelmää,
ja pääosa toimitsijarekrytoinnista tapahtui perheiden ennakkoilmoittautumisien kautta.
Kaikki seuramme SM ikäiset urheilijat ovat velvoitettuja käymään 2-tason tuomarikurssin,
tällä pyritään varmistamaan heidän omat urheilulliset oikeutensa kilpailuissa sekä
takamaan seuralle tulevaisuudessakin riittävä toimitsijajoukko. Kauden aikana järjestettiin
Harri Lammin kouluttamana seuran toimesta kaksi 2-tason tuomarikurssia, joista toinen
pidettiin kevään aikana nettipohjaisen etäkoulutuksena.
Mikko Friman on toiminut pääosin maalikameran käyttäjänä seuran eri kisoissa, avustajina
toimineet Joni Sätilä ja Sirpa Peura, Johan Thiel ja Reijo Tiainen ovat hoitaneet
tulospalvelun kaikissa kilpailuissamme ja kävelytuomareina Esko Kuha sekä Matti
Sarasmaa.
Seuramme nettisivuilta löytyvistä tilastoista on vastannut edelleen Reijo Tiainen.
Aikuisurheilu

Espoon Tapioissa tarjotaan aikuisille harrastusliikuntaa yleisurheilukoulujen ja juoksuklubin
muodossa. Toistaiseksi aikuisten yleisurheilukoulu on nuorisopäällikkö Perttu Örnin
hallinnoima. Juoksuklubi-toiminnan keulahenkilönä toimii Hanna Repo.
Juoksuklubin ryhmiä oli kauden aikana viisi. Ryhmien jäsenille tarjottiin myös erillisiä
kesätreenejä kahdessa ryhmässä. Tammikuussa järjestettiin klubilaisille juoksijan
lihaskunto ja liikkuvuus -teemapäivä.

Hiihtojaosto
Talvea ei Etelä-Suomeen koskaan tullut kaudella 2019 - 2020. Lumen puute, sekä
myöhemmin vielä koronavirus aiheuttivat kisojen perumisia, eikä esim. veteraanien MMeikä SM- hiihtoja järjestetty ollenkaan. Joitain pienempiä hiihtokisoja on pystytty
järjestämään, mihin hiihtäjät ovat osallistuneet. Jukolan viesti siirtyi vuodella eteenpäin.
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Tuloslaskelma
01.10.2019 - 30.09.2020
Varsinainen toiminta

01.10.2018 -30.09.2019

-110 959,21

-85 378,68

Varsinaisen toiminnan tuotot

425 433,21

495 457,51

Varsinaisen toiminnan kulut

-536 392,42

-580 836,19

Henkilöstökulut

-168 616,65

-196 532,79

-1 478,91

-970,36

-366 296,82

-383 333,04

-0,04

0,00

-110 959,21

-85 378,68

Varainhankinta

48 374,78

61 965,31

Varainhankinnan tuotot

49 961,02

61 965,31

Varainhankinnan kulut

-1 586,24

0,00

-62 584,43

-23 413,37

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

203,59

679,02

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot

203,59

691,15

0,00

-12,13

-62 380,84

-22 734,35

47 000,00

45 000,00

15 616,74

56 021,54

15 616,74

56 021,54

Poistot
Muut kulut
Täsmäytyserot
Tuotto-/Kulujäämä
-

Tuotto-/Kulujäämä
-

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut
Tuotto-/Kulujäämä
Yleisavustukset
Tilikauden tulos
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
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Tase
30.09.2020

30.09.2019

2 861,14

1 321,33

2 861,14

3 477,86

2 861,14

3 477,86

Myyntisaamiset

41 585,48

0,00

Muut saamiset

26 406,56

51 907,82

Siirtosaamiset

1 684,63

2 156,53

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

69 676,67

51 907,82

Saamiset yhteensä

69 676,67

51 907,82

139 103,22

87 581,24

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

208 779,89

139 489,06

VASTAAVAA YHTEENSÄ

211 641,03

142 966,92

VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
Pysyvät vastaavat yhteensä
Saamiset
Lyhytaikaiset

Rahat ja pankkisaamiset
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30.09.2020

30.09.2019

16 078,59

16 078,59

-35 411,97

-91 433,51

Tilikauden tulos

15 616,74

56 021,54

Oma pääoma yhteensä

-3 716,64

-19 333,38

177 424,51

128 488,03

Ostovelat

26 207,16

13 595,27

Siirtovelat

11 726,00

20 217,00

215 357,67

162 300,30

Vieras pääoma yhteensä

215 357,67

162 300,30

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

211 641,03

142 966,92

VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osake-, osuus- tai muu vastaava
pääoma
Edellisten tilikausien voitto (tappio)

Vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma
Saadut ennakot

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
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Liitteet
Kilpailumenestys 2019-2020
Tilintarkastajan lausunto
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