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TaPa on minun ja lasteni yhteinen harrastus. Se on 
ollut sitä jo lähes 15 vuotta. Noiden vuosien aika-
na olen saanut oikeasti oppia tuntemaan poikani 
ja heidän koko kaveripiirinsä. Olen saanut aitio-
paikalta kuunnella, kuinka pikkunassikoiden jutut 
ovat muuttuneet nuorten miesten keskusteluiksi. 
Muistoja on paljon, kaikki arvokkaita.

Me TaPassa haluamme varmistaa, että jokaisella 
nuorella on mahdollisuus pelata jalkapalloa, ra-
kentaa kaveripiirinsä ja luoda omat muistonsa riip-
pumatta taloudellisesta tilanteesta, taustoista tai 
muista harrastuksista. 

Muut urheilulajit, kulttuuriharrastukset tai kiin-
nostuksen kohteet eivät ole mikään este TaPassa 
pelaamiselle, päinvastoin. Me uskomme lasten mo-
nipuolisen harrastamisen kantavan hedelmää elä-
mässä ylipäätään. 

Näin juhlavuonna taakkamme on sama kuin se on 
ollut jo tovin: voidaksemme pitää osallistumiseen 

liittyvät kustannukset matalalla ei seuralla ole yh-
tään palkattua työntekijää ja samalla pula vapaaeh-
toisista vetäjistä. Me kyllä koulutamme ja tuemme, 
kun vain se innokas tyyppi viheriölle astuu.

Jos sinulla heräsi pienikin kipinä liittyä TaPan ar-
vokasta työtä tekevään perheeseen, ota yhteyttä tai 
ilmianna ystäväsi samoissa merkeissä! 

Näiden terveisten yhteydessä haluan kiittää kaik-
kia teitä TaPan nuoristotyöntekijöitä ja talkoolai-
sia, joiden ansiosta voimme tarjota tamperelaisille 
nuorille mainion ponnahduslaudan elämään myös 
seuraavalla vuosisadalla upeaa historiaamme kun-
nioittaen, nykyhetkessä eläen ja eteenpäin katsoen.

Jukka Kivipuro
puheenjohtaja
Tampereen Palloilijat

Jokaisen nuoren pitää voida harrastaa 

TAMPEREEN PALLOILIJOIDEN PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS



1924 1947

19521931

TaPa voittaa jääkiekon Suomen 
mestaruuden 1931  s. 13

Oman kentän vihkiäisottelu 
1924 TaPa-HIFK 4-2  s. 12

TaPa voittaa A-nuorten 
piirinmestaruuden  s. 15

TaPa voittaa A-nuorten Pallo-
liiton mestaruuden 1952  s. 16

TaPa voitaa A-nuorten Suomen 
mestaruuden 1957  s. 17

Esittelyssä 
Tampereen Palloilijat
Lempinimi: TaPa
Ikä: 100 vuotta
Lempiurheilulaji: Kesällä jalkapallo, talvella futsal
Luonne: Ystävällinen ja yhteistyökykyinen
Paras ystävä: Jokainen TaPan pelaaja ja vapaaehtoinen vetäjä
Ylpeydenaihe: Laadukasta harrastamista edulliseen hintaan
Suurin haave: Saada lisää vetäjiä ja tukijoita, jotta nuorisotyö  
voi jatkua.

Haluatko kaverikseni? 
Ota yhteyttä!

Tampereen Palloilijat

Tampereen Palloilijat@TaPa1921

tampereenpalloilijat@gmail.com

tampereenpalloilijat.fi

1957

1961

1961 TaPa pelaa ylimmällä sarja-
tasolla ja katsomot täyttyvät s. 18
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TaPa järjestää ikämiesten 
SM-lopputurnauksen ja voit-
taa pronssia 1986  s. 27

1983 2016

1986

TaPan B-nuoret voittavat 
piirinmestaruuden 1983  s. 27

TaPan A-nuoret pelaavat futsalin 
U 21 -sarjan Suomen mestaruudesta 2016 s. 30 2020

TaPan miesten joukkue nousee 
Futsal-Kakkoseen 2020  s. 31

TaPan edustusjoukkue voittaa 
SM-sarjan pronssia 1962  s. 22 1971

TaPa voittaa C- ja B-
nuorten piirin-
mestaruudet 1971  s. 261962
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Veikko ”Vekke” Lieslehto on ollut mukana TaPan toiminnassa 
yhdeksällä eri vuosikymmenellä. Veken sydän sykkii erityi-
sesti nuorisotyölle. Kentän ulkopuolellakin hän vaihtoi pank-
kiuransa nuorten työnvälitystoiminnan kehittämiseen.

Vuonna 1942 Lieslehdon perhe kärräsi muuttokuormansa Tampereen 
Tammelasta Sorsapuistoon. 12-vuotias Vekke tutustui uuden pihapii-
rinsä poikiin ja päätyi heidän innoittamanaan TaPan jalkapallohar-
joituksiin. 

Suomi oli keskellä jatkosotaa, mutta Tampere säästyi pommituksilta. 
Vekke ja muut juniorit saivat harjoitella turvallisesti Hippoksen ken-
tällä, luonnon rauhassa. 

Kalevan kaupunginosaa ei ollut vielä olemassa, kentän nurmea huol-
sivat lampaat, pelimatkat Valkeakoskelle olivat suuria seikkailuja ja 
ihmiset puhalsivat yhteen hiileen.

– Me sota-ajan lapset halusimme saada jotain hyvää aikaiseksi kaikkien 
parhaaksi, Vekke muistelee joukkueensa henkeä.

Valmentajan päähän takoma sanonta ”Kyllä me vielä voitammekin, kun 
sisukkaasti harjoittelemme ja pelaamme” painui Veken mieleen koko-
naisena elämän ohjeena.

TaPan yhteishenki on kultaa
Veken pelaajaura päättyi reilu parikymppisenä nivelkierukan rikkou-
tumiseen, koska polvileikkaus oli tuohon aikaan vaativa operaatio. 

Palkintokaappiin jäi vuonna 1947 voitettu A-poikien piirinmestaruus. 

– Ei me kovin hyviä oltu, mutta viihdyimme yhdessä ja olimme nimen-
omaan joukkue.

Vekke alkoi pelaamisen ohella valmentaa itseään nuorempia junio-
reita jo 15-vuotiaana. Hän imi itseensä tietoa. Peliuran päätyttyä Vek-
ke kävi Palloliiton pitkän valmennuskurssin ja luki paljon, erityisesti 
alan ruotsalaista kirjallisuutta. 

Palkintokaappi täyttyi uusilla kultaisilla mitaleilla vuosina 1952 ja 
1957, kun Veken valmentamat A-juniorijoukkueet ylsivät ensin Pal-
loliiton ja myöhemmin Suomen mestareiksi. Molemmat mestaruudet 
olivat yhdessä ansaittuja yllätyksiä.

– Meillä oli valtavan hyvä yhteishenki. Noista joukkueista keskuudes-
samme on vielä kahdeksan ja kokoonnumme edelleen säännöllisesti yh-
teen. 

Nuorten auttaminen on kaikki
Sattuma piti huolen siitä, että Vekke päätyi omistamaan elämänsä 
nuorten hyvinvoinnin eteen sekä kentällä että sen ulkopuolella. Hän 
oli jo lähes valmis ekonomi, kun ystävä kehotti hakemaan kesätöihin 
nuorten työnvälitykseen. 

Vekke sai paikan ja alkoi kehittää nuorten työnvälitystä. Sen koom-
min hän ei muualle katsonut, vaan eteni aina vastuullisimpiin kehi-
tystehtäviin. 

Veikko Lieslehto on omistanut koko elämänsä nuorille
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– Koko elämän kuvioni on pohjannut kahteen asiaan: jalkapalloon ja 
nuorten auttamiseen, Vekke kiteyttää.

Vekke saattelee Tapan uudelle vuosisadalle
Vuosi 2021 on juhlavuosi sekä TaPalle että Vekelle. Seura juhlistaa 
sadan vuoden merkkipaalua. Vekke, TaPan pitkäaikaisin jäsen, aloitti 
seuran nuoriso-ohjaajana 75 vuotta sitten. 

– Haluan kiittää perhettäni, jonka tuki ja hyväksyntä on mahdollistanut 
tämän kaiken.

TaPan kunniapuheenjohtaja
Veikko ”Vekke” Lieslehto

• Syntynyt Tampereella 1930
• TaPassa vuodesta 1942
• Toiminut TaPan pelaajana, valmentajana,  

varapuheenjohtajana, sihteerinä ja rahastonhoitajana
• Toiminut kaksikymmentä vuotta Suomen Nappulaliiga-

liiton varapuheenjohtajana ja puheenjohtajana 
• Saanut liikunta- ja kulttuuriministeriön kultaisen ansio-

ristin juniorijalkapallon hyväksi tekemästään työstä
• Saanut Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkin työn-

välityksen kehitystyöstään 
• Suomen Palloliitolla on kahdentoista elossa olevan  

hengen kunniajäsenkiintiö. Vekke on yksi heistä. 

”Elämä on joukkuepeliä 
ja joukkuepeli on elämää.”
Haluatko tietää lisää? Soita tai kirjoita Vekelle!
veikko.lieslehto@gmail..com
040 740 4816

Merkkipaalun kunniaksi Vekke laittoi paperille koko näiden kansien 
välissä näkyvän seurahistorian.

Mitä TaPan Grand Old Man toivoo seuraavan vuosisadan tuovan tul-
lessaan?

– Toivon, että yritykset lähtisivät tukemaan meitä, jotta voisimme mak-
saa edes pientä korvausta nuoriso-ohjaajille. He tekevät niin arvokasta 
työtä. Silloin tärkeä toiminta ja hieno historia jatkuisivat. 
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Suomen Palloliitton puheenjohtaja Pertti Alaja 
puhui Tampereen Palloilijoiden 95-vuotisjuhlassa 
vuonna 2016.

Tampereen  Palloilijat  on 
ainutlaatuinen seura 
”Me tarvitsemme eri kokoisia seuroja ja erilaisia seuroja, jokainen on 
yhtä tärkeä. Oletpa  pieni seura tai oletpa suuri seura, jokainen ansaitsee 
tuen ja kannustuksen. 

Yhteistyö on avainasia. Pieni suuren kanssa. Iso pienen kanssa. Käsi kä-
dessä. Jokainen seura on kuin tammi, tammenterhojen kasvun tyyssija. 
Tampereen Palloilijat on aina ollut ainutlaatuinen seura, talkootyön ja 
ja hyvän tekemisen malliesimerkki.

Näissä merkeissä Tampereen Palloilijat jatkaa työtään suomalaisen ja 
tamperelaisen nuorison liikuntakasvatuksen hyväksi. Lämmin kiitos teil-
le, lämpimät onnittelut ja kaiken hyvän toivotukset!”

Pertti Alaja
puheenjohtaja
Suomen Palloliitto



2004 2005

20202014
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Suomen Palloliitto perustetaan vuonna 1907. Seuraavana vuonna 
Tampereen Pyrintö laajentaa lajivalikoimaansa jalkapallolla. Jalka-
pallon harrastajamäärät kasvavat Helsingissä, Turussa ja Viipurissa 
huimin harppauksin ja Tampere tulee selkeästi jäljessä. Syntyy ajatus 
oman palloiluseuran perustamisesta.

Vuonna 1921 aika on kypsä. Yksitoista innokasta palloilumiestä ko-
koontuu Tampereen musiikkikaupan perähuoneessa. Paikalla ovat 
Ilmari Saxell, Hugo Lahtinen, Aarne Palomäki, Yrjö Järveläi-
nen, Tauno Järveläinen, Lauri Järveläinen, Yrjö Lindegren, Juk-
ka Lindroos, Einar Liljeroos, Orvo Kärkönen ja Gösta Helsingius 
(Harlahti).

Aloitteen seuran perustamisesta tekee Ilmari Saxell, Helsingistä Tam-
pereelle muuttanut maaottelupelaaja. Kokous julistaa Tampereen 
Palloilijat eli TaPan syntyneeksi 22.7.1921.

Seuran ensimmäiseen johtokuntaan kuuluvat puheenjohtaja Ilmari 
Saxell, varapuheenjohtaja Hugo Lahtinen, sihteeri Gösta Helsingius, 
rahastonhoitaja Yrjö Järveläinen, kalustonhoitaja Lauri Järveläinen 
sekä jäsenet Bror Wikberg, Aarne Palomäki ja Orvo Kärkönen. 

Lauri ”Late” Järveläinen on seuran moottori. Hän istuu johtokunnas-
sa, pelaa edustusjoukkueessa ja ratkaisee kaikki ongelmat lennosta. 

Perustamista ehdottanut Ilmari ”Sasu” Saxell puolestaan on nuorten 
pelaajien turva niin kentällä kuin sen ulkopuolella.

Ensimmäinen kansainvälinen ottelu
TaPan toiminta lähtee liikkeelle vauhdilla. Parin vierasottelun jälkeen 
tuore seura pääsee esiintymään kotiyleisölle. Ensimmäisen kotiotte-
lun vastus on helsikiläinen KIF, joka saa maineestaan huolimatta tai-
pua tulokkaalle maalein 6–3.

Seuraavina vuosina TaPa kehittää palloilusuhteitaan pelaamalla ys-
tävyys- ja sarjaotteluita. Sen lisäksi seura perustaa propaganda- eli 
puulaakisarjan. Jäsenten tavoitteena on nostaa TaPan toiminta Tam-
pereen muun urheilun tasolle. 

Ensimmäisen kansainvälisen ottelunsa TaPa pelaa vuonna 1924. Vas-
tassa on puolalainen Wilian. TaPa saa juhlia voittoa maalein 3–2.

Edustusjoukkueen sieluksi muodostuvat kirjanpitäjä A.M. Järveläi-
sen pojat Yrjö, Lauri ja Tauno, joiden koti on joukkueelle tärkeä ko-
koontumispaikka. Pelaajien toverihenki on vertaansa vailla.

Oma kenttä talkootyöllä
TaPan taloudellinen tilanne on aluksi epävarma. Seura-aktiivit koit-
tavat kerätä rahaa iltamien ja ottelutulojen avulla. 

1920-LUKU

TaPa syntyy
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1. TaPa nousee takaisin mestaruussarjaan 1964.
2. Suomen Palloliiton A-nuorten mestarit 1952.
3. Miesten joukkue saapuu SM-sarjan otteluun vuonna 1962.
4. Nappulajoukkueita vuonna 1962.

1. 2.

3. 4.

TaPan joukkueita vuosien varrelta
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TaPa pelaa ottelunsa Pyynikin kentällä. Aitaamattoman kentän ym-
pärille pitää pelipäivinä pingottaa telttakangas. Tehtävä on haastava, 
sillä pelaajat ovat samalla toimitsijoita. Samaan aikaan talkooväki ra-
kentaa onneksi seuralle omaa kenttää.

Vuoden 1924 elokuussa TaPa pääsee vihkimään uuden kotikenttänsä 
Kalevan Hippoksella. Viheriö on Sisä-Suomen ensimmäinen normaa-
limittainen nurmikenttä.

Vihkiäisottelun puheen pitää Suomen Palloliiton varapuheenjohtaja 
Lauri Tanner ja vastaan asettuu Helsingin IFK. TaPa pokkaa voiton 
maalein 4–2. 

Vuotta myöhemmin Hippoksen kentälle saapuu Latvian maajoukkue. 
Se on jo aiemmin hävinnyt Suomen maajoukkueelle ja saa taipua 
myös TaPaa vastaan maalein 3–1.

Suomen Cup -pronssimitali
TaPalla on 1920-luvulla yläsarjojen pienikokoisin, mutta taidokas ja 
tehokas eturivi. Yleisö nauttii seuran hyökkäysvoittoisesta pelitavasta.

TaPan ensimmäisen vuosikymmenen suurin kohokohta osuu vuodel-
le 1927. Suomen Cupin ratkaisuotteluissa TaPalle saavat taipua VPS 
ja VIFK. 

Seuraavaksi vastaan asettuu HPS. Vastustajan maalissa pelaa TaPan 
kasvatti Paavo Lilja. TaPa pelaa erinomaisesti, mutta helsinkiläiset 
ovat piirun verran parempia maalein 2–1. 

Hienon kauden päätteeksi TaPan pelaajien kaulaan ripustetaan 
pronssimitalit.

Joukkueessa pelaavat Reino Palomäki, Harry Sundström (Sarkoja), 
Kaarlo Tammilehto, Lauri Järveläinen, Tauno Järveläinen, Aarne Palo-
mäki, Kustaa Helsingius (Harlahti), Kurt Nauman, Lauri ”Laukka” Sand-
ström, Reino Vaaja ja Valter Tuomi. Muita 1920-luvun vakipelaajia 
edustustasolla olivat Paavo Lilja (Karhunmaa), Niilo Niiniluoto, Kalle 
Ansio, ”Mafka” Makkonen, ”Hysä” Mantila ja Jukka Lindroos. 

TaPan uusi kotikenttä, Kalevan Hippos 
on Sisä-Suomen ensimmäinen 

normaalimittainen nurmikenttä.
”
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Jääkiekko rantautuu Tampereelle: 
TaPa raivaa tietä ja voittaa kultaa 

Vuonna 1926 tapaninpäivänä tamperelainen nahkatehtailija Yrjö 
Salminen palaa Kanadasta takaisin kotikaupunkiinsa. Hänellä on 
mukanaan jääkiekkoja ja jääkiekkomailoja. 

Joukko Tampereen Palloilijoiden jääpalloilijoita, Tampereen Pyrin-
nön pesäpalloilijoita ja yleisurheilijoita kokoontuu Eteläpuiston ken-
tälle. Yrjö Salminen heittää välineet maahan ja lausahtaa: ”Pelatkaas 
poijat”. 

Puolet mailoista menee rikki heti ensimmäisenä päivänä pelaajien 
lyödessä kiekkoa kuin jääpalloa. Salminen opastaa heille oikean tek-
niikan. Jatkossa pelaajat tekevät mailoja itse. 

Suomen jääkiekkoilun syntymäpäivä valkenee 15.1.1928, kun Tam-
pereen Palloilijat ja Tampereen Pyrintö kohtaavat seitsenmiehisin 
joukkuein Pyhäjärven rannalla. Ottelutulos ei jää aikakirjoihin, mutta 
aikalaiset muistelevat TaPan voittaneen sen.

Jääkiekon lisäksi TaPassa pelataan 1920-luvulla jääpalloa. Vuonna 
1926 tamperelaiset kohtaavat semifinaalissa tulevan Suomen mesta-
rin Viipurin Sudet 1926 ja häviävät 10–0.

Vuonna 1931 Tampereelle tulee ensimmäinen jääkiekon Suomen 
mestaruus, kun TaPa voittaa loppuottelussa HJK:n maalein 2–1. 

Historiallisessa joukkueessa pelaavat Abel Rantanen, Kai Sandsund, 
Tauno Silke, Risto Tiitola, Valter Tuomi, Reino Vaaja ja Kosti Virtanen. 
Päävalmentajana toimii Niilo Tammisalo. 

Mestaruuden jälkeen tamperelainen jääkiekkoilu siirtyy Ilveksen hoi-
viin. TaPa tulee kuitenkin aina olemaan merkittävä tamperelaisen ja 
suomalaisen jääkiekkoilun uranuurtaja. TaPa on myös yksi Suomen 
Jääkiekkoliiton perustajajäsenistä. 

Myöhemmin TaPa tekee toviksi paluun jääkiekkosarjoihin. 1930-lu-
vun lopulla TaPa pelaa jääkiekkoa valtakunnan sarjassa ja vuonna 
1946 SM-sarjassa. 1950-luvulla TaPan C-nuorten riveissä on useita 
tulevia maaottelumiehiä. Valmentajana toimii Seppo Helle.

Vuonna 1946 TaPa pelaa jääkiekkoa SM-sarjassa.
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1930-luvun alussa Suomen Palloliitto siirtyy yläsarjoissa cup-kilpai-
lusta sarjajärjestelmään. Yläsarjoiksi lasketaan mestaruussarja ja sen 
alapuolella oleva 2-lohkoinen B-sarja. 

TaPa saavuttaa heti B-sarjan länsilohkossa viidennen sijan kahdella 
voitolla ja yhdellä tasapelillä. 

Kokonaisuudesta vastaavaksi seuravalmentajaksi nimetään Teemu 
Pälli. Hän on sekä seuran edustusjoukkueen pelaaja-valmentaja että 
B-nuorten valmentaja. Teemun osaaminen on merkityksellistä seuran 
menestykselle. 

TaPan B-nuorissa pelaa tuleva Ilveksen ja Suomen jääkiekkomaajouk-
kueen tähti ja liikuntaneuvos Aarne Honkavaara. Aarne muistelee 
Teemua lämmöllä: ”Hän oli tosi hyvä valmentajatyyppi. Hän pursui 
peli-iloa, mutta teetti tiukasti asiat. Oli ilo mennä Hippokselle hänen 
treeneihinsä. Kenttä oli hieman muhkurainen nurmikenttä, mutta se oli 
seuran oma kenttä ja siellä sai rauhassa harjoitella. En ole toista hänen 
veroistaan juniorivalmentajaa tavannut elämäni varrella.”
 
Vuosi 1939 lupaa paljon 
TaPan B-nuoret voittavat piirinmestaruuden vuonna 1939. Joukku-
eessa on lukuisia tulevaisuuden tähtiä, kuten tulevat Ilves-Kissojen 
Suomen mestarit Esko Valkama ja Matti Laine sekä paremmin jää-
kiekkomaajoukkueen ja Ilveksen pelaajina tunnetut Aarne ”Honkku” 
Honkavaara ja Jussi Linkosuo. 

TaPa alkaa järjestää Hippoksen kentällä 12-vuotiaille ja sitä nuorem-
mille omia sarjoja. 

Joukkueet on nimetty kapteeniensa mukaan. Toiminta on Suomen en-
simmäisiä nappulaliigoja.

Miesten puolella TaPa voittaa B-sarjan länsilohkon ja pääsee karsi-
maan noususta mestaruussarjaan. Karsintasarja keskeytyy sodan syt-
tymisen vuoksi ja yksi kierros jää pelaamatta. 

Kun mestaruussarja käynnistyy uudelleen talvisodan jälkeen, ei räs-
tiin jäänyttä pelikierrosta pelata, vaan mestaruussarjaan nousee kar-
sintasarjaa johtanut KIF.

1930-luvulla mestaruussarjassa pelaa alle kymmenen joukkuetta, 
joista puolet tulee Helsingistä. Hämeen piirin ehdoton ykkönen on 
kuitenkin TaPa. 

Silloisessa vuosikertomuksessa lukeekin: ”Olemme edelleen olleet täy-
sin ylivoimaisia piirissämme, siis heiluneet kuten sanotaan kukkona tun-
kiolla.”

Tilanne vaikuttaa siis hyvältä: edustusjoukkue on iskussa, B-nuoret 
lupaavia ja valmentaja maan parhaimmistoa. Valitettavasti lähitule-
vaisuus tuo mukanaan ikäviä käänteitä. 

1930-LUKU 

Nuorisotyö piristyy ja kehittyy
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Talvisota keskeyttää seuran toiminnan miltei kokonaan. Kilpailutoi-
minta jatkuu kesällä 1940 eikä menestys vastaa edellisen vuoden an-
tamia toiveita. 

Teemu Pälli on muuttanut pois paikkakunnalta. Seura ei löydä hä-
nelle jatkajaa, ja valtaosa B-nuorista siirtyy Ilveksen riveihin. Miesten 
B-sarjassa TaPan sijoitus on toiseksi viimeinen. 

Jatkosota keskeyttää alkamassa olevan toiminnan. Vuosien 1941–1943 
vuosikertomukseen merkitään: ”Seuramme vuosikokouksen pitoa ei 
voitu ajatellakaan, koska jäsenistömme valtaosa, heidän ohellaan miltei 
kaikki hallituksen jäsenet, olivat sotaväessä.” Viisitoista seuran jäsentä 
kirjataan sotavuosina kuolleiksi.

Rauhan jälkeiset nousut ja laskut
Sotatilanne rauhoittuu hieman vuonna 1943 ja koko maata käsittä-
vien sarjojen toiminta voi jatkua. TaPa joutuu keräämään pelaajansa 
sieltä täältä ja tippuukin nykyistä 3. divisioonaa vastaavaan maakun-
tasarjaan. 

Rauhan tultua sotatantereelta palanneet miehet liittyvät takaisin jouk-
kueen riveihin. TaPa kohtaa vastaperustetun Suomen Palloliiton Tam-
pereen piirin 1. luokan loppuottelussa Valkeakosken Hakan ja voittaa.  

Vuonna 1948 TaPa osallistuu nykyistä ykkösdivisioonaa vastaavan 
Suomen-sarjan karsintoihin junioripelaajilla täydennetyllä miesten 

edustusjoukkueella. Joukkue voittaa ensimmäisessä karsintaottelus-
sa Turun Teräksen Pyynikillä 10–1, mutta häviää toisen kierroksen 
vierasottelussa Hyvinkään Palloseuralle 1–2.

Vuonna 1949 moni veteraanipelaaja lopettaa, ja seura putoaa piirin-
sarjaan. 

Nuorisotyön kivijalka rakentuu
Sota aiheuttaa sen, että vuonna 1942 Tampereella järjestetään vain 
A- ja B-nuorten jalkapallosarjat. TaPa osallistuu tähän ennen näke-
mättömään junioriotteluiden sarjaan täydellä panostuksella. Seuran 
näihin päiviin jatkunut vahva juniorityö on saanut alkunsa.

Nuorten valmentajana toimii 1940-luvun lopulla Aleksi ”Ale” Salo, 
apurinaan vieläkin seuran toiminnassa mukana oleva Veikko ”Vek-
ke” Lieslehto. 

Ale on 50-vuotias veteraanipelaaja, jonka sisukkuus ja peräänanta-
mattomuus antaa nuorille hyvää esimerkkiä niin kentällä kuin elä-
män käänteissä. 

Aluksi joukkue häviää jatkuvasti, mutta Ale lohduttaa, että tap-
piosta oppii ja voittojen aikakin koittaa ahkeralla harjoittelulla. Sa-
nat käyvät toteen, kun TaPa voittaa A-nuorten piirinmestaruuden 
vuonna 1947. 

1940-LUKU

Talvisota lamauttaa toiminnan
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1950-luvun alussa TaPan edustusjoukkue pelaa piirinsarjan pimen-
nossa. TaPassa on kuitenkin oivallettu, että jatkuva junioripolvien 
kouluttaminen on ainoa tulevaisuuden turva ja seuran nuorisotyö 
laajenee vuosi vuodelta. 

Työ kantaa hedelmää. TaPan Matti Katajisto yltää vuonna 1954 
nuorten SM-taitokilpailun toiseksi. Vuonna 1955 Risto Hannula on 
saman kisan viides; hieno sijoitus maalivahdilta. 

Suomen Palloliitto järjestää 1950-luvulla valtakunnallista poikatoi-
mintakilpailua. TaPa on kärkiseuroja: sen sijoitus on vuonna 1957 
viides, 1958 yhdeksäs ja 1959 seitsemäs. 

A-nuoret voittavat Suomen Palloliiton mestaruuden
1950-luvun alkupuolella Suomen Palloliitto ja Työväen Urheiluliitto 
(TUL) järjestävät omia sarjojaan, joiden voittajat kohtaavat liitto-
ottelussa.

TaPan A-nuoret voittavat vuonna 1952 Suomen Palloliiton A-nuorten 
mestaruuden. Mestaruus ratkotaan cup-muotoisena ja TaPa voittaa 
kaikki neljä otteluaan. 

Kultamitalin saavat kaulaansa pelaajat Matti Helin, Erkki Aarnio, Mat-
ti Vuorensyrjä, Leo Viitanen, Kyösti Halme (kapteeni), Matti Junnonen, 
Isto Vainio, Jarmo Jansson, Räshid Hakimsan, Aarne Salminen, Veikko 
Halme, Pentti Painivaara ja Pentti Virta sekä joukkueen valmentaja 
Veikko Lieslehto ja huoltaja Tauno Aura. 

Saavutus on ainutlaatuinen: se on edelleen ainoa kerta suomalaisen 
jalkapallon historiassa, kun A-nuorten kultaa vie seura, jonka edus-
tusjoukkue ei pelaa liiton sarjoissa. 

Aamulehti kirjoittaa: ”TaPalle mestaruuden soi täydestä sydämestä, 
sillä harvassa seurassa on jaksettu uurastaa vuosikaudet juniorikoulu-
tuksen hyväksi siinä määrin kuin TaPassa.”

TUL:n sarjan mestari on Kotkan Työväen Palloilijat. Liitto-ottelussa 
TaPa häviää kotkalaisille maalein 2–0. 

Kotkan Työväen Palloilijoiden joukkue on kuitenkin rikkonut sääntö-
jä: joukkueeseen kuuluu kaksi pelaajaa, jotka eivät pelanneet TUL:n 
mestaruuden voittaneessa joukkueessa. 

Palloliiton paikalla ollut varapuheenjohtaja Niilo Koskinen kehottaa 
TaPaa tekemään ottelusta vastalauseen. Palloliiton pääsihteeri John 
Gustafsson puolestaan pyytää toimimaan juuri päinvastoin. Hän perus-
telee pyyntöään sillä, että Palloliiton ja TUL:n käynnissä olevat yhteis-
toimintaneuvottelut saattaisivat kärsiä siitä. TaPa peruu vastalauseensa.

Vuonna 1952 seuran B- ja C-nuoret saavuttavat piirinmestaruuden, 
vuonna 1954 C-  ja D-nuoret. 

Kaudella 1955 miesten edustusjoukkue nousee takaisin maakunta-
sarjaan. Joukkueen rungon muodostavat vuoden 1952 Palloliiton 
A-nuorten mestarit.

1950-LUKU

Nuorisotyön kivijalka kantaa
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A-nuoret voittavat Suomen mestaruuden
Haave jalkapallon Suomen mestaruudesta on elänyt TaPan riveissä 
seuran perustamisesta asti. Unelma toteutuu vuonna 1957.

A-nuoret selviytyvät SM-loppusarjaan voitettuaan cup-muotoisessa 
alkukilpailussa Porin Kärpät, Pietarsaaren Drottin ja Vaasan IFK:n.

Loppusarjassa TaPa yllättää ja voittaa ensin edellisvuoden mestarin, 
Tampereen Kisatoverit 4–0. Aamulehti toteaa, että joukkueen syöt-
töpeli on varsin näppärää ja avaa pahoja aukkoja vastustajan puolus-
tukseen. 

Toisessa loppusarjan ottelussa TaPa voittaa Helsingin IFK:n maalein 
2–1 Pauli Hartmanin komealla kaukolaukauksella.

Ratkaisuottelu pelataan Kuopiossa. Ottelu on tasaväkinen, mutta 
TaPa onnistuu puolen tunnin pelin jälkeen tekemään kaksi maalia 
muutaman minuutin aikana. Toisella puoliajalla TaPa puolustaa tar-
kasti, mutta KuPS nousee tasoihin. Tamperelaisille tulos on riittävä: 
TaPa on A-nuorten Suomen mestari.  

Mestarijoukkueessa pelaajat ovat Risto Hannula, Jorma Halme, Pau-
li Hartman, Jorma Jokiharju, Risto Ylinen, Kari Karvonen, Jaakko Airila 
(kapteeni), Harri Vehkala, Martti Vuojärvi, Juhani Koivisto, Rauli Virta-
nen, Erkki Ahmavuo, Reino Lindeman, Pekka Mattila ja Kaarlo Rosenius. 
Joukkuetta valmentaa Veikko Lieslehto. 

Aamulehden nimimerkki Jou toteaa pakinassaan: ”TaPa vei ensimmäi-
sen nuorten Suomen mestaruutensa palkinnoksi monivuotisesta uskol-
lisesta uurastuksesta juniorikasvatuksen vainiolla. Vuonna 1952 TaPa 
oli Suomen Palloliiton A-nuorten mestari, mutta hävisi silloin Kotkassa 
TUL:n mestarijoukkueelle KTP:lle Suomen mestaruuden. Nyt tuli täys-
osuma, josta on syytä seuraa onnitella.”

A-nuorten Suomen mestaruuden johdosta TaPa pääsee osaksi histo-
rian kirjoja. Vain viisi seuraa on voittanut Suomen mestaruuden sekä 
jalkapallossa että jääkiekossa. Kautta aikojen ensimmäisen jääkiekon 
Suomen mestauuden vuonna 1931 voittaneen TaPan lisäksi tuplasuo-
ritukseen ovat yltäneet Helsingin IFK, HJK, Ilves ja Turun Palloseura. 

A-Nuorten Suomen mestarit 1957. Takarivissä: Harri Vehkala, Jaakko 
Airila, Martti Vuojärvi, Risto Ylinen, Kari Karvonen, Juhani Koivisto,  
Rauli Virtanen. Eturivissä: Jorma Jokiharju, Jorma Halme, Risto  
Hannula, Pauli Hartman.

Unelma toteutuu vuonna 1957:
TaPa on A-nuorten Suomen mestari.  ”
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TaPan nuorekas, sisukas ja taitava edustusjoukkue etenee kolmessa 
vuodessa maakuntasarjasta SM-sarjan pronssimitalijoukkueeksi. 

Kauden 1959 päätteeksi TaPa yltää Suomen-sarjaan. Vai harva asian-
tuntija povaa TaPan nousua SM-sarjaan. Seuran johtoporraskin ar vioi 
joukkueen voivan säilyttää sarjapaikkansa. Nousijasuosikkeja ovat 
paljon pelaajahankintoja tehnyt TPV ja edellisellä kaudella mesta-
ruussarjasta pudonnut Ilves-Kissat. 

Tamperelaisjoukkueiden kevätkierroksen ottelut ovat tiukkoja. Lo-
pullinen käänne tapahtuu syyskaudella, kun TaPa voittaa TPV:n 
maalein 3–2 ja varmistaa nousun mestaruussarjaan. Joukkueen 15 
pelaajasta 13 on seuran omia kasvatteja.

Nousijajoukkueen pelaajat ovat Risto Hannula, Kyösti Halme, Risto 
Ylinen, Matti Katajisto, Matti Pulliainen, Aarne Salminen, Simo Järve-
lä, Raimo Kilpiö, Matti Vuorensyrjä, Kalevi Somppi, Erkki Aarnio, Jorma 
Jokiharju, Matti Jansson, Reijo Lahtinen ja Pekka Lahti. Joukkueen val-
mentaja on Ensio Malin, joukkueenjohtaja Veikko Lieslehto, huoltajina 
Matti Helin ja Matti Rautakorpi. 

Kausi on hyvä seuran muillekin joukkueille. A-nuoret pelaavat SM 
Cupissa Helsingin HJK:ta vastaan. Peli päättyy tasan kahden jatko-
ajan jälkeen. Joukkueet pelaavat uusintaottelun, jonka TaPa häviää. 
Myöhemmin HJK voittaa mestaruuden. 

TaPan B-nuoret saavuttavat piirin mestaruuden ja C-nuoretkin ovat 
mukana kärkikahinoissa. 

Tampereen jalkapallomaineen kannattelu on siirtynyt TaPan har-
tioille. 

TaPa pelaa ensi kertaa Suomen mestaruudesta  
sitten 1920-luvun
Keväällä 1961 TaPa on tilanteessa, josta kukaan ei uskaltanut edel-
tävänä vuonna edes haaveilla: seuran edustusjoukkueella on paikka 
maan 12 parhaan jalkapallojoukkueen sarjassa. Tehtävä on vaativa ja 
vastuullinen, sillä TaPa on Tampereen ainoa edustaja korkeimmalla 
sarjatasolla.  

TaPa haluaa kunnioittaa mainettaan nuorten kasvattajaseurana eikä 
ala aktiivisesti tehdä pelaajahankintoja. Joukkueen 17 pelaajasta ai-
noastaan kaksi liittyy mukaan sarjanousun jälkeen.

TaPan päätähuimaava alkumenestys yllättää asiantuntijatkin: viiden 
kierroksen jälkeen joukkue on toisena. Omien kasvattien railakas ja 
suoraviivainen pelityyli on yleisön mieleen. 

Katsomossa hurraa yleensä 3000–4000 katsojaa. Hakaa vastaan pe-
latessa Ratinan stadionille saapuu bussilasteittain valkeakoskelaisia 
ja yleisömäärä nousee yli 8000 katsojan. Tarkkaa määrää on vaikea 
sanoa, sillä liput loppuvat kesken jo alkumetreillä. 

Sarjan edetessä TaPa kärsii loukkaantumisista. Hyökkäyspeli särkyy 
ja pisteiden noukkiminen alkaa olla työlästä. 

1960-LUKU

Maakuntasarjasta SM-sarjaan kolmessa vuodessa
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Historian lehdille jää elämään 3–2 voit-
to HIFK:stä. TaPa pelaa valtaosan toisesta 
puoliajasta kymmenellä pelaajalla, mutta 
taistelee nimimiehistöä kunnioittamatta. 

TaPa ottaa kauden aikana vähintään pis-
teen kaikilta SM-sarjan joukkueilta HPS:a 
lukuun ottamatta. Lopullinen sijoitus on 
kahdeksas ja TaPa säilyy sarjassa.  

Joukkue on lähes sama kuin nousuvuonna. 
Sen 16 pelaajasta peräti 13 on seuran omia 
kasvatteja ja loput kolme niin ikään tampe-
relaisia pelaajia. 

Pelaajat ovat Risto Hannula, Kalevi Somppi, 
Kyösti Halme, Risto Ylinen, Matti Katajisto 
(kapteeni), Aarne Salminen, Simo Järvelä, 
Raimo Kilpiö, Matti Vuorensyrjä, Matti Mä-
kelä, Rauli Virtanen, Jarmo Vasama, Eino 
Ruhanen, Erkki Lahtinen, Raimo Määttänen 
ja Raimo Hyvärinen. Valmentajana toimii jo 
maakuntasarjasta alkaen joukkuetta val-
mentanut Ensio Malin, joukkueenjohtaja-
na Veikko Lieslehto, huoltajina Matti Helin, 
Väinö Hämäläinen ja Matti Rautakorpi.

Eturivi vasemmalta: Kaarlo Rosenius, Matti Pulliainen, Kyösti Halme, Risto Hannula, Risto Ylinen.
Keskirivi: Kalevi Salo, Matti Katajisto, Jorma Jokiharju, Kalevi Somppi. 
Takarivi vasemmalta:  valmentaja Ensio Malin, Erkki Aarnio, Matti Vuorensyrjä, Simo Järvelä, 
Raimo Kilpiö, Aarne Salminen, Jorma Halme, huoltaja Veikko Lieslehto.

16 pelaajasta peräti 13 on seuran omia kasvatteja ja 
loput kolme niin ikään tamperelaisia pelaajia.”
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A-nuoret SM-pronssille 1961, kulta lähes taskussa
TaPa menestyy myös nuorten sarjoissa. A-nuorten vuosien uurastus 
Seppo Helteen johdolla palkitaan, kun joukkue saavuttaa SM-pronssia. 

Kultakin on melkein taskussa, sillä TaPa on sarjan päätyttyä tasa-
pisteissä mestari Lahden Reippaan kanssa. Ratkaisevaksi nousee ti-
lanne, jossa Reippaan pelaaja työntää TaPan maalivahdin sääntöjen 
vastaisesti pallon kanssa maaliin. 

Erotuomari hyväksyy maalin, ja TaPa tippuu maalieron turvin prons-
sille. Useampi joukkuueen pelaajista edustaa sittemmin Suomea jää-
kiekon A-maajoukkueessa.

Eturivi vasemmalta: Pertti Virta, Eero Holopainen, Matti Harju, Juhani 
Nieminen, Juhani Luhtanen, Jaakko Jaskari, Kaj Matalamäki ja Jarmo 
Vasama. Takarivi vasemmalta: valmentaja Seppo Helle, Raimo Määt-
tänen, Matti Jansson, Esko Kaonpää, Mauno Lahtinen, Reijo Hakanen, 
Lauri Kotkavuori ja Erkki Harju.

Iltamatulot talouden pelastajina
 
TaPan taloutta painaa 1960-luvulla kaksi asiaa. Suomen-sar-
jan pohjoislohkossa pelaaminen oli ollut pitkien matkojen 
vuoksi kallista. Lisäksi junioripelaajien kustannukset ovat 
seuran hartioilla, vanhemmilta ei peritä mitään maksua.

Tulosarakkeeseen kirjautuvat kaupungin toimintatuki, kan-
natusjäsenmaksut ja iltamatulot.  Seuralla on aktiivinen jär-
jestelytoimikunta, joka järjestää viikonloppuisin tanssi-ilta-
mia lähimaaseudulla. 

Tansseista saaduilla tuloilla oli ollut ratkaiseva merkitys 
siihen, että joukkue oli ylipäätään kyennyt hoitamaan Suo-
men-sarjamatkoista koituneet kulut. 1950-luvun aikana raha 
oli ollut niin tiukassa, että toimikunta otti pikavippiä Kos-
kisen Vikin kalakaupasta iltamien verolippuja varten ja pa-
lautti summan heti ensimmäisenä arkipäivänä takaisin vaih-
tokassaan. 

Edustusjoukkueen noustessa SM-sarjaan TaPan kirsun pohja 
on tyhjä, mutta seura velaton. 

TaPan A-juniorit voittivat SM-pronssia vuonna 1961.
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Miesten SM-sarjan pronssimitalijoukkue 1962, takarivissä: valmentaja Ensio Malin, Olli Rajala, Matti Mäkelä, Rauli Virtanen, Raimo Kilpiö,  
Rauno Kestilä. Eturivissä: Matti Katajisto, Ralf Sjöberg, Eero Ruhanen, Matti Kannas, Kaj Matalamäki, Raimo Määttänen.
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TaPan historian paras saavutus: miehet SM-pronssille
Vuonna 1962 TaPa saavuttaa kilpailumenestyksensä huipun, kun 
miesten edustusjoukkue voittaa pronssia kahdentoista joukkueen 
kaksinkertaisessa SM-sarjassa.

Joukkueen peli on läpi kauden teknisesti ja taktisesti taitavaa jalka-
palloa. TaPa tekee keskimäärin 2,3 maalia ottelua kohden. 

SM-pronssimitalijoukkueen pelaajat ovat Matti Kannas, Unto Kivi, Eero 
Ruhanen, Kaj Matalamäki, Ralf Sjöberg, Matti Katajisto (kapteeni), Rai-
mo Määttänen, Olli Rajala, Matti Mäkelä, Rauli Virtanen, Raimo Kilpiö, 
Rauno Kestilä, Matti Vuorensyrjä, Jarmo Vasama, Risto Ylinen, Raimo 
Hyvärinen, Mauno Lahtinen ja Pekka Lax. Joukkuetta valmentavat Ensio 
Malin ja Matti Kannas. Joukkueenjohtajina toimivat Veikko Lieslehto ja 
Matti Rautakorpi, huoltajina Matti Helin ja Väinö Hämäläinen. 

Sarjassa pelaamistaan 22 ottelusta TaPan tilastoihin kertyy kymme-
nen voittoa, kuusi tasapeliä ja kuusi tappiota. Maaliero on TaPan hy-
väksi 51–38.

TaPan toiminta laajimmillaan ja laadukkaimmillaan
TaPan nuorisotyö on laajimmillaan vuosina 1961–1963. Hyvän ku-
van aiheesta antaa vuoden 1961 jalkapallotoiminnasta laadittu tau-
lukko: ”Jos otamme pelikauden pituudeksi 150 päivää eli 5 kuukautta, 
niin huomaamme, että lähes joka päivä oli kaksi seuramme joukkuetta 
pelaamassa ja kun lisäksi huomioimme, että kullakin joukkueella oli 2–3 
harjoituskertaa viikossa sekä sen että harjoitukset jatkuivat ympärivuo-
tisesti, niin tämä osoittaa seuran toiminnan laajuuden ja sen merkityksen 
koko Tampereen kaupungin liikuntatoiminnan näkökulmasta katsottuna. 
Seuran toiminta oli sekä määrällisesti laajempaa että laadullisesti tasok-
kaampaa kuin koskaan aikaisemmin. Tätä kuvaa täydentää myös se, että 
TaPan pelaajilla oli esimerkiksi vuoden 1961 aikana 33 maaotteluedus-
tustehtävää jakautuen 9 pelaajan kesken.”

Vuonna 1963 Hippoksen kentällä aletaan pelata TaPan alle 12-vuoti-
aiden nappulasarjaa ensimmäistä kertaa sitten 1940-luvun. Kuudel-
la joukkueella on ulkomaisten esikuvien mukaiset nimet ja peliasut, 
jotka seuran kannatusjäsenistö on lahjoittanut. Otteluihin osallistuu 
kaksisataa 9–12-vuotiasta ja ensimmäisen nappulamestaruuden voit-
taa Real Madrid.

TaPan nappulasarja pyörii vireästi aina 1970-luvun puoliväliin asti, 
jolloin TaPa menee mukaan koko kaupungin yhteiseen Tampereen 
Nappulajalkapallon järjestämään sarjaan. 

Edustusjoukkueessa sukupolven vaihdos
Vuonna 1963 monet loukkaantumiset heikentävät TaPan edustusmie-
histön rivejä. Joukkue kerää kauden aikana 17 pistettä, mutta putoaa 
siitä huolimatta SM-sarjasta. 

Miesten joukkueen kausi 1964 Suomen-sarjassa on loistava. TaPa 
voittaa 17 ottelua, pelaa tasan kahdesti ja häviää vain kolme ottelua. 
Joukkue nousee takaisin SM-sarjaan. Lisäksi se saavuttaa myös piirin 
ykkösluokan mestaruuden SM-sarjassa pelaavien Valkeakosken Ha-
kan ja Ilves-Kissojen nenän edestä. 

1960-luvun alussa TaPan 
toiminta on laajimmillaan ja 

laadukkaimmillaan.
”
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Joukkueessa pelaavat Risto Hannula (kapteeni), Kari Anttilainen, Jor-
ma Jokiharju, Pertti Mäkipää, Risto Ylinen, Ralf Sjöberg, Leo Sippola, 
Matti Vuorensyrjä, Olli Rajala, Jarmo Vasama, Timo Hirsimäki, Rauli 
Virtanen, Matti Mäkelä, Simo Järvelä ja Unto Kivi. Valmentajana toimii 
Ensio ”Enska” Malin. 
 
Paluu SM-sarjaan jää vain kauden mittaiseksi iloksi. Vanhempi kaarti 
on lopettanut uransa nousukauteen samalla kun nuorempi polvi on 
päättänyt keskittyä jääkiekkoon.

Vastuu jää tulokkaiden hartioille eikä heidän pelikokemuksensa riitä 
pitämään kiinni SM-sarjapaikasta ja TaPa tippuu Suomen-sarjaan.

Ensimmäisenä Suomen-sarjavuotenaan TaPa on lähellä pudota maa-
kuntasarjaan. Joukkue onnistuu kuitenkin voittamaan seitsemän vii-
meistä otteluaan ja sijoittuu kuudenneksi. 

Joukkueen lisäksi hienosta loppukiristä on kiittäminen valmentaja 
Matti Vuorensyrjää. Hän on TaPan kasvatti, entinen SM-sarjape-
laaja ja erinomainen pelitaktikko. Hän onnistuu luomaan joukkueelle 
hyvän pelitaktiikan lisäksi myös erinomaisen taistelutahdon.

Vuosina 1967–1970 joukkue jatkaa hyviä peliesityksiään sijoittuen 
Suomen-sarjan keskivaiheille. Vuonna 1971 joukkue saavuttaa ta-
voitteensa ja nousee SM-sarjaan.

Laajan toiminnan rahoittaminen seuran suurin pulma
Seuran pahin ongelma on sen jatkuvasti heikkenevä taloudellinen ti-
lanne. Iltamatulot loppuvat, kun keskikalja vapautuu ja discobuumi 
vie tanssiyleisön ravintoloihin ja baareihin.

Suomen-sarjavuosina ottelutulot vähenevät ja junioritoiminnan kus-
tannukset ovat edelleen seuran hartioilla. Myös Hippoksen kentästä 
saatavat vuokratulot vähenevät, koska seura tarvitsee sitä oman laa-
jenevan toimintansa pyörittämiseen. Kaupungin avustus on tärkeä 
tuki, mutta aivan liian pieni toiminnan kustannuksiin nähden. 

Ilveksen ja TaPan johtoportaissa toimivan Pekka Terhon aloitteesta 
TaPa esittää vuonna 1966 Ilvekselle, että seura aloittaisi jalkapallo-
toiminnan uudelleen. Salaisen lippuäänestyksen jälkeen Ilveksen 
hallitus päättää kielteisestä vastauksesta.

TaPa on tilanteessa, jossa sillä on lahjakkaita pelaajan alkuja, kou-
lutettuja, taidokkaita nuorten ohjaajia, valmentajia ja vapaaehtois-
työntekijöitä, mutta rahan puute estää toiminnan jatkamisen enti-
seen malliin.

Iltamatulot loppuvat, kun 
keskikalja vapautuu ja disco-

buumi vie tanssiyleisön 
ravintoloihin. Seuran talous 

heikkenee jatkuvasti.

”
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Selättääkseen taloudelliset haasteensa TaPa tekee aloitteen TaPan ja 
Tampellan Pallon toiminta- ja pelaajaresurssien kokoamisesta yhteen. 

TaPalla on vankka halu panostaa jatkossakin nuorisotyöhön. Tampel-
lan Pallon arvomaailma on sama ja neuvottelut saavat myönteisen 
lopputuloksen. 

Tampereen Palloilijat ja Tampellan Pallo yhdistävät nimensä muo-
toon Tampellan Palloilijat ja seuran lyhenne pysyy entisellään: se on 
jatkossakin TaPa. Peliasut säilyvät punavalkoisina.

Uusi TaPa on Suomen Palloliiton voimakkaimpia seuroja. Se toivottaa 
kaikki tamperelaiset mukaan toimintaansa. 1970-luvun alussa TaPalla 
on piirinsarjoissa enemmän joukkueita kuin millään muulla seuralla. 

Ensimmäisenä yhteisenä toimintavuotena 1969 TaPan miesten edus-
tusjoukkue säilyttää Suomen-sarjan paikkansa niukasti. Seuraavana 
vuonna joukkue yltää neljänneksi. 

Vuonna 1971 TaPa nousee takaisin SM-sarjaan. Joukkueessa pelaavat 
Pentti Hurmavaara, Hannu Hämäläinen, Yrjö Mertimo, Pertti Mäkipää, 
Jorma Rantanen, Reijo Kanerva, Pekka Leinonen, Rauno Siitonen, Risto 
Pussinen, Matti Hyvönen, Juhani Salmi, Jouko Niittymäki, Ilkka Murtonie-
mi, Ahti Fernelius ja Tapio Koivisto. Valmentajina toimivat Pertti Mäki-
pää, Väinö ”Kalle” Kaitila ja Matti Vuorensyrjä. 

Myös nuoret menestyvät piirinsarjoissa. TaPa voittaa mestaruudet  
1. ja 2. luokassa sekä C- ja B-nuorissa. Seuraavana vuonna piirinmes-
taruuden nappaavat D- ja B-nuoret.

Vuonna 1972 TaPa säilyttää SM-sarjapaikkansa. Toisena peräkkäise-
nä SM-sarjavuotena menestys on odotuksia heikompaa. Joskus jouk-
kue venyy loistavaan suoritukseen, siitä esimerkkinä tasapeli mestari 
HJK:n kanssa. Toisinaan joukkue taas kärsii karvaita tappioita häntä-
pään joukkueille. Lopputuloksena on putoaminen SM-sarjasta. 

Putoamisen vuoksi joukkueen kokeneet pelaajat vaihtuvat nuorem-
piin. Kokematon joukkue tippuu seuraavana vuonna ykkösdivisioo-
nasta kakkosdivisioonaan. 

Samana vuonna myös Ilves-Kissat putoaa SM-sarjasta ykkösdivisioo-
naan. Tamperelaisjalkapallo on alamaissa.

Ilveksestä tamperelaisjalkapallon lippulaiva 
Pekka Terho käynnistää neuvottelut, joiden tavoitteena on keskit-
tää TaPan ja Ilves-Kissojen jalkapallotoiminta Ilvekseen ja siirtää sen 
myötä molempien seurojen sarjapaikat niin ikään Ilvekselle. 

Samanaikaisesti Suomen teollisuustuotantoon iskenyt lama lopettaa 
Tampella-Yhtymän toiminnan. Tampellan Palloilijoiden on siis suh-
tauduttava neuvotteluihin myönteisesti. Ilveksestä muodostuu tam-
perelaisjalkapalloilun lippulaiva.

1970-LUKU

Tampereen Palloilijat ja Tampellan Pallo  
yhdistyvät vuosiksi 1969-1974
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TaPan A-juniorit vuonna 1974 valmentajanaan Pertti Laine ja huoltajanaan Kalevi Lieke.
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TaPa-lyhenne vaihtuu takaisin tarkoittamaan Tampereen Palloilijoi-
ta. Seuran toiminnan painopiste on lähes kokonaan nuorisotyössä. 

Tampellan ja sen piirissä toimivien jalkapalloaktiivien tuki on ollut 
merkittävää kuluneiden yhteisten kuuden toimintavuoden aikana 
sekä TaPan että koko kaupungin nuorisotyön kannalta. Lämmin kii-
tos siitä tässäkin yhteydessä!

TaPan entiset SM-sarjapelaajat nuorten valmentajiksi 
1970-luvun lopulla TaPan entiset edustuspelaajat Hannu Elo, Jorma 
Jokiharju, Matti Katajisto ja Aarne Salminen aloittavat seuran val-
mentajina heidän omien poikiensa liityttyä seuraan. Joukkueet kisaa-
vat menestyksekkästi piirinsarjoissa ja Helsinki Cup -turnauksissa. 

TaPa menestyy upeasti: vuonna1971 seura voittaa piirinmestaruudet 
C- ja B-nuorten luokissa, vuonna 1972 D- ja B-nuorten luokissa sekä 
vuonna 1973 A-nuorissa ja miesten 1. luokassa.

TaPan B-juniorit vuonna 1972.
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TaPan entisten SM-sarjapelaajien valmentamien joukkueiden menes-
tys jatkuu 1980-luvun alussa. Vuonna 1982 C- ja B-nuoret saavuttavat 
piirinsarjojensa hopeamitalit. Seuraavana vuonna B-nuoret ovat pii-
rinmestareita ja sijoittuvat toisiksi Helsinki Cupissa.

Pelaajien innostus ja hyvä valmennus tuottavat tulosta myös A-nuo-
rissa: joukkue nousee vuonna 1985 Suomen Palloliiton A-nuorten 
ykkösdivisioonaan. Joukkue ei pärjää ykkösdivisioonassa aivan odo-
tusten mukaisesti, mutta sarjapaikka säilyy.

Joukkueessa pelaavat Petteri Manninen, Kimmo Bister, Ari Nieminen, 
Anssi Ylinen, Harri Kaivola, Jyrki Silius, Kimmo Kuhlman, Juha Jokiharju, 
Sauli Valkeajärvi, Isto Lehtimäki, Mika Peltonen, Petri Kuhlman, Veli Raja-
la, Juha Forsberg, Juha Hietikko, Timo Vihtilä, Jussi Jäättelä, Juha Korkki, 
Janne Jokiharju ja Jussi-Pekka Aho. Joukkueen valmentajina toimivat 
Erkki Vihtilä ja Pertti Peltonen.

B-nuorten menestys on A-nuoria vaisumpaa, mutta toimintakerto-
mukseen kirjataan joukkueen pelanneen pelinsä kunniakkaasti lop-
puun. Valmentajan tointa hoitaa hienosti Jorma Jokiharju.

Ikämiehille SM-pronssia 
Vuonna 1986 TaPa saa tehtäväkseen järjestää ikämiesten Suomen 
mestaruus -lopputurnauksen Tampereella. Järjestelytoimikuntaan 
kuuluvat Risto Hannula (pj.), Rauno Siitonen, Kalevi Nupponen, 
Risto Pussinen, Ilkka Warjus, Olavi Honkavaara ja Ensio Malin. 
Osanottajat kiittelevät kisajärjestelyjä. 

Mestaruuden vie MyPa. Se etenee loppuotteluun voitettuaan TaPan 
rankkarikisassa. Hopeaa saa Lahden Reipas. Pronssipelissä TaPa voit-
taa ahvenanmaalaisen IF Finström Kamrater -seuran.

Pronssimitalin saavat kaulaansa pelaajat Risto Hannula, Pertti Pelto-
nen, Unto Kivi, Olavi Honkavaara. Matti Hyvönen, Mikko Hyvönen, Pentti 
Karonen, Pertti Mäkipää, Harri Niiranen, Heikki Salo, Kalevi Nupponen, 
Risto Pussinen, Jorma Rantanen, Jussi Ristimäki, Rauno Siitonen, Esko 
Hankela, Juhani Nieminen, Seppo Kivelä, Matti Karonen, Veikko Hovi-
vuori, Kaj Matalamäki, Ilkka Murtoniemi ja Hannu Asikainen sekä val-
mentajat Risto Pussinen ja Rauno Siitonen.

1980-luvulla TaPan ikämiesjoukkue osallistuu piirinsarjoihin joka 
vuosi. Joukkueen tavoitteena on viihtyä yhdessä hyvän harrastuksen 
parissa.

1980-luvun piirinmestaruudet
TaPa voittaa 1980-luvulla seitsemän piirinmestaruutta. Vuonna 
1981 kultaisen mitalin kaulaansa saavat D- ja C-nuoret, vuonna 1983 
B-nuoret ja ikämiehet. Ikämiehet voittavat piirinmestuuden myös 
vuosina 1986 ja 1987. Vuonna 1989 miehet voittavat piirinmestaruu-
den 5. divisioonassa ja nousevat 4. divisioonaan.

1980-LUKU

A-nuoret Suomen Palloliiton ykkösdivisioonaan



1990-LUKU

Pelkkää pelaamisen iloa
1990-luvulla nuorempi pelaajapolvi ottaa haltuunsa seuran johtoteh-
tävät. Nuorisotyöhön halukkaat vetäjät ovat vähissä, joten toiminta 
keskittyy aikuisiin ja ikämiehiin. 

Juniori-iän ylitettyään monilla pelaajilla on peli-intoa, muttei moti-
vaatiota taistella sarjanoususta, joten miesten joukkueet tyytyvät pe-
laamaan viitos- ja kuutosdivisioonassa. TaPan lajivalikoima täydentyy 
salibandylla.
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2000-luvun alussa TaPa hakee jalkapallosta kiinnostuneita nuoria ja 
lapsia Aamulehden lehti-ilmoituksella ja netissä. Ilmoitus tavoittaa 
erityisesti 16–19-vuotiaita nuoria, jotka ovat lopettaneet pari vuotta 
sitten ja haluavat jatkaa harrastusta parin-kolmen harjoituksen viik-
kotahdilla. 

Kiinnostuksesta johtuen TaPa ottaa 16–19-vuotiaiden toiminnan 
yhdeksi painopistealueekseen, nuorempia ikäluokkia unohtamatta. 
Seura saa opetus- ja kulttuuriministeriöltä tukea ”Elämä edessä – 
Pallo pelissä” ja ”Joka jalkapalloa rakastaa, sitä harkitusti harrastaa” 
-kehityshankkeille. Tavoitteena on lasten ja nuorten joukkueiden 
määrän kasvattaminen sekä ohjaajien ja aktiivitoimijoiden koulutta-
minen. 

TaPan lasten ja nuorten joukkuemäärä nouseekin. Vuonna 2012 niitä 
on kolmetoista ja suuruusluokka pysyy samana jatkossakin. Toimin-
nan kasvun pullon kaula on ohjaajien puute.

Vuosina 2000–2020 TaPa järjestää 41 koulutustilaisuutta, joihin osal-
listuu yhteensä 126 nuorten ohjaajaa ja aktiivitoimijaa. 

Vuonna 2018 TaPa järjestää seuraseminaarin, jossa 22 aktiivitoimi-
jaa miettii seuratyön kehittämistä. Seuraavana vuonna TaPa perustaa 
strategiatyöryhmän turvatakseen kehittämistyön jatkon. 

Kasvavaa toimintaa tukevat toimenpiteet aloitetaan vuosina 2019–
2021. Tavoitteena on luoda seuran toimintakäsikirja, joka kokoaa yh-
teen TaPan käytännöt, toimintatavat ja toimintaperiaatteet. Toimin-
takäsikirjan nuorisotoimintaa koskeva osio valmistuu ensimmäiseksi. 

Muita toimenpiteitä ovat pelinohjaajan ja joukkueenjohtajien kou-
lutukset ja verkkosivuston sisällön pitäminen ajankohtaisena. Seura 
tukee valmentajien ja vapaaehtoistoimijoiden kouluttautumista ja 
pyrkii löytämään seuran riveihin uusia vapaaehtoistoimijoita.

Tulevaisuuden toiminta-ajatusta on tarkoitus kehittää yhdessä Suo-
men Palloliiton alueellisten toiminta- ja koulutusvastaavien kanssa.
 
Menestystä jalkapallossa, futsalissa ja salibandyssa
Vuosien 2008 ja 2018 välillä TaPan A-nuoret selviytyvät valtakunnal-
liseen ykkösdivisioonaan seitsemän kertaa.

C-nuoret juhlivat piirinmestaruutta vuonna 2012. Joukkeen pelaajat 
ovat Jetro Rantapaju, Markus Pesonen, Matias Vasio, Antti Huupponen, 
Mikael Plomp, Henri Paavola, Rasmus Riihimäki, Juuso Sivonen, Tuomas 
Halonen, Arttu Aronen, Ilmari Konttinen, Leevi Vähämaa, Teemu Kar-
man, Akseli Kovanen, Jesse Lehti, Kalle Polviander, Miki Tuomola, Atro 
Sipilä, Viljami Kyllönen, Miikka Virtanen, Joona Kopakkala, Jesse Soini, 
Metin Aalto (kapteeni), Ali Al-Zahu, Niklas Kivipuro, Tuukka Virtanen, 
Hussein Jakubi, Joni Sydänlammi ja Niko Mäki. Valmentajina toimivat 
Matti Kukkonen, Lauri Lönnqvist, Raimo Vähämaa ja Jukka Kivipuro. 

2000-LUKU

Keskiössä seuratoiminnan kehittäminen
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B-nuoret voittavat piirinsarjan pronssia 
vuonna 2007 ja kultaa 2014. Vuoden 2014 
mestarijoukkueessa pelaavat Jetro Ranta-
paju, Joona Viander, Matti Rantanen, Mar-
kus Pesonen, Diouf Seny, Antti Huupponen,  
Rasmus Riihimäki, Juuso Sivonen, Tuomas Ha-
lonen, Olavi Kylliäinen, Ilmari Konttinen, Leevi 
Vähämaa, Teemu Karman, Jesse Lehti, Miro 
Bergius, Miki Tuomola, Timi Rannisto, Miikka 
Virtanen, Jesse Soini, Metin Aalto, Ali Al-Zahu, 
Vili Hartikainen, Elias Koskinen, Samuli Iso-järvi, 
Morteza Abdullahi, Muhammed Naser, Joo-
nas Aaltojärvi ja Matias Kalvi. Valmentajina 
toimivat Matti Kukkonen, Lauri Lönnqvist, 
Veikko Virtanen, Jesse Kaarela ja Raimo Vä-
hämaa, joukkueenjohtajina Jukka Kivipuro, 
Riikka Aalto, Jouko Rantapaju ja Sari Lipponen 
sekä rahastonhoitajana Raimo Vähämaa. 

TaPan A-nuoret pelaavat vuonna 2016 fut-
salin U 21 -sarjan Suomen mestaruudesta 
sijoittuen alkulohkossaan neljänneksi. Se on 
toistaiseksi seuran paras futsal-saavutus. 

Salibandyn D 12 -joukkue voittaa maakunta-
sarjan pronssia vuonna 2016.

Kilpailullinen menestys kertoo toiminnan 
laajenemisen lisäksi TaPan tasokkaasta 
nuorten valmennuksesta.

Miesjoukkueiden toiminta piristyy 
TaPan miehet aloittavat 2000-luvun edelli-
seltä vuosikymmeneltä tutusti 5. divisioo-

nassa. Joukkue nousee pian 4. divisioonaan, 
jossa matka jatkuu useamman vuoden. Vuo-
sikymmenen puolivälissä Palloliiton Tampe-
reen piiri uudistaa sarjasysteemiä ja samalla 
TaPa siirtyy takaisin 5. divisioonaan. 

Vuonna 2009 joukkue uudistuu merkittäväs-
ti ja saa uutta potkua pelaamiseen. Vuonna 
2016 pelaajia on jo niin paljon, että 5. di-
visioonan joukkueen rinnalle perustetaan 
kakkosjoukkue 6. divisioonaan. Nämä kaksi 

Ylärivi vasemmalta: Tommi Rantanen, Jetro Rantapaju, Juuso Sivonen, Juho Alkkiomäki, Joonas 
Vainio, Rasmus Riihimäki, Miika Jokinen, Aki Vartiainen, Teemu Paukamainen. Alarivi vasemmalta: 
Juuso Liuha, Tuomas Repo, Phalakorn Virtanen, Jani Kangas, Boonyarit Virtanen, Matti Rantanen, 
Vili Hartikainen



31

joukkuetta ovat yhtä suurta perhettä: pelaajat liikkuvat joukkueiden 
välillä peluutussäännöt huomioiden. 

Kun TaPan -97 ja -98 syntyneet juniorit kasvavat nuoriksi miehiksi, 
peli vain paranee ja ykkösjoukkue nousee 4. divisioonaan kauden 
2019 päätteeksi.

Vuosina 2002–2021 joukkueessa vaikuttaa ja suuren osan tuosta ajas-
ta valmentaa asiantuntevasti Tommi Rantanen. Vuonna 2020 val-
mennusvastuu siirtyy kokeneelle ja koulutetulle Matti Kukkoselle.

Kesällä jalkapalloa ja talvella futsalia
Kaikkien seuran jalkapallojoukkueiden päälaji talvisin on futsal, mikä 
mahdollistaa joukkueiden ympärivuotisen toiminnan ja kehittymisen.

Edustusjoukkue aloittaa talvella 2014–2015 Tampereen piirinsarjan 
Futsal-Vitosessa ja on tasaisesti nostanut tasoaan. Talven 2019–2020 
päätteeksi joukkue voittaa Palloliiton Läntisen alueen Futsal-Kolmo-
sen lohkon B ja nousee Futsal-Kakkoseen. 

Aktiivitoimijat ovat TaPalle korvaamattomia
Pelaajien lisäksi TaPan toiminnan ovat kautta vuosisadan mahdollis-
taneet aktiivitoimijat. 

Kuluneen vuosisadan aikana TaPan ystäviksi luettavia aktiivitoimi-
joita, pelaajia ja kannatusjäseniä on ollut tuhansia. Osa on jo pois-
tunut elämän pelikentiltä, mutta heidän panoksensa näkyy edelleen 
seuran hengessä. 

Kiitos kaikille arvokkaasta ajasta ja kannatuksesta, jota olette Tampereen Palloilijoille antaneet!

TaPan B-juniorit vuonna 2014 TaPan D-juniorit vuonna 2014
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TaPan kansaivälinen nuorisoyhteistyö alkaa 1960-luvulla. Tampe-
reen kaupunki saa vieraakseen urheilutoimittajan saksalaista Essenin 
kaupungista. Hän ehdottaa yhteistyötä TaPan ja Grün-Weiss Wuppertal 
-jalkapalloseuran välille. 

Yhteistyö on erityisen vilkasta 1960- ja 1970-luvuilla. Joukkueet vie-
railevat toistensa luona vuorovuosina. Saksalaisten tullessa Suomeen 
isäntäseurana toimii TaPa, mutta myös Ilves ja TPV osallistuivat ta-
paamisiin. 

Sekä Suomessa että Saksassa vierailuohjelmaan kuuluu otteluita, 
kulttuuria, nähtävyyksiä ja illanviettoja. Saksan lisäksi nuorten jouk-
kueet ovat päässeet matkoille myös Ruotsiin, Viroon ja Latviaan.

TaPan ja Grün-Weiss Wuppertalin yhteistyö jatkuu edelleen seuran 
satavuotisjuhlavuonna 2021. 

Kansainvälinen yhteistyö

TaPa -97 -joukkue ja Grün-Weiss Wuppertal vuonna 2015.
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Tarvitaanko nappuloita tai nauloja tai vasaraa tai lestiä tai paitoja tai 
sukkia tai äimää pumppua tai pilliä tai erotuomaria tai ruohokenttää 
Tampereelle tai puuttuuko Tanelta, Kalelta tai Booralta jotain (paitsi tu-
litikkuja) tai onko iltaman ohjelma kunnossa tai onko huoneet vieraille 
tilatut tai onko joku saamatta matkarahoja tai tarvitseeko joku urhei-
luvehkeilleen säilytyspaikkaa tai, tai… Ei!! Ei mitään tarvita! Ei mitään 
puutu!... Kaikki on jo hankittu… 

Ollut kunnossa ennenkuin kenenkään päähän on pälkähtänytkään että 
jotain puuttuisi. Kuka ne on hommannut, mistä ne ovat tulleet? Tapah-
tuuko nykyisessä sivistyneessä yhteiskunnassa vielä ihmeitä ? Vai onko 
joku korkeampi voima ottanut huolehtiakseen Tampereen Palloilijain 
asioista? 

Ei ole, mutta meillä on Late eli Aleksanteri eli Lars Johannes eli Nat eli 
Pinkerton eli Lauri Kustaa Järveläinen virallisesti Tamp. Palloilijain ka-
lustonhoitaja ja vasen inneri, todellisuudessa seuran sielu ja henki, sen 
kantaisä ja hellä hoivaaja. jonka jokainen tuntee tuosta osaansa tyyty-
väisen ihmisen leppoisen iloisesta ilmeestä, mikä hänen pyöreästä naa-
mastaan aina loistaa tartuttaen saman tyytyväisyyden muihinkin.

        TaPan seuralehti Pömpeli, 1924. 

TaPan seuralehdessä, Pömpelissä vuonna 1924 julkaistu 
teksti pitää edelleen paikkansa: sisustusarkkitehti Lauri 
”Late” Järveläinen oli ja on TaPan henki ja sielu. Hän on ol-
lut sekä luomassa tamperelaista jalkapalloa että perusta-
massa tamperelaista palloilun erikoisseuraa.

Aikalaiset muistavat Laten paitsi innokkaana seuratoiminnan moot-
torina, myös taitavana pelaajana: Laten kanuuna laittoi vuodesta 

toiseen vastustajan verkot vapisemaan. Armoitetun ampumataidon 
lisäksi hänella oli hyvä taktiikka ja runsaasti peliälyä. 

Seuraava teksti mukailee Pömpelissä vuonna 1924 julkaistua artikkelia. 

Hippoksen valmistuminen on Laten kaunein muisto
Pyysimme Laten kertomaan meille menneistä ajoista. Mitä mat-
kan varrelta on jäänyt mieleen?

”Lopullisen sysäyksen Tampereen Palloilijoiden perustamiselle an-
toi Pyrinnön jalkapallojoukkueen kilpailumatka Kuopioon suurille 
jalkapallopäiville. Voitimme yllättäen ensin Kuopion Reippaan ja sit-
ten hirmuisella maalierolla Varkauden, jossa oli niinä aikoina useita 
maaottelupelaajia. Huomasimme, että olemme todellakin joukkue ja 
päätimme perustaa oman seuran.

Yhteishenkemme oli hyvä jo Pyrinnön aikoina. Meistä kuutisen mies-
tä opiskeli Helsingissä ja kuunteli päivittäin sikäläisten ”managerien” 
houkuttelevia ruikutuksia. Mutta eipä vain kukaan omaa joukkuet-
taan jättänyt.

Kun sitten alku meni omassakin seurassa hyvin, saimme uutta us-
koa ja kehityimme lujasti. Mutta kyllä me silloin harjoittelimmekin 
vimmatusti. Sunnuntait esimerkiksi vietimme tarkasti Hippoksella, 
omalla kentällämme. 

Hippoksen kentän valmistuminen on muuten jäänyt mieleeni kau-
neimpana muistona matkan varrelta. 

Palloharjoittelun ohella päähämme valettiin taktiikan moninaisia sa-
laisuuksia. Hetken kuluttua peli oli meille niin selvää, että itseänikin 

Lauri Järveläinen on tamperelaispalloilun uranuurtaja
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tuppasi ihmetyttämään. Esimerkiksi Palomäen Aarnen kanssa ym-
märsimme toisiamme niin hyvin, ettei vasemmalla siivellä tapahtu-
nut valehtelematta mitään sekaannuksia. Hän tyrkki minulle palloja 
ja minä pamauttelin ne sisään. 

Pääpeliäkin opimme niin paljon, että minäkin sain pienestä koostani 
huolimatta useita palloja uppoamaan päälläni verkkoon. Kyllä ihmi-
nen oppii, jos vain halua ja innostusta on tarpeeksi!

Meillä oli noihin aikoihin muutenkin hyvin ampumavalmis eturivi, 
siinä ei turhia kainosteltu verkon suulla. 

Meitä haittasi se seikka, ettei meille löytynyt Hämeestä sopivia vas-
tustajia, vaan jouduimme aina ottelemaan suoraan kovia joukkueita 
vastaan. Olen vakuuttunut siitä, että jos olisimme saaneet vastusta 
jo kotopuolessa, olisimme kehittyneet monipuolisemmin ja päässeet 
finaaliin useammin kuin kerran.”
 
Late oli mukana yllättämässä Latvian maajoukkuetta
Mikä ottelu sitten on jäänyt erityisesti Laten mieleen?

”Suoritimme aikoinamme hauskan pelin Latvian maajoukkuetta vas-
taan. Latvialle oli sanottu Helsingissä, ettei heille tulisi paljoakaan 
vaivaa tamperelaisista, ja pojat tulivatkin hyvässä uskossa kentälle. 
Jo puoliajalla oli usko kuitenkin tiessään. 

Me johdimme reilusti ja latvialaiset pyysivät väliajalla ilmoittamaan 
yleisölle, ettei Latvian maajoukkue, joka täällä nyt häviää, olekaan 
mikään maajoukkue. Mutta mitäs sellaista ilmoittamaan. Jokainen-
han sen tiesi, että samat olivat miehet tapetilla täällä kuin Helsin-
gissäkin.”

Late neuvoo kuuntelemaan valmentajaa ja 
opettelemaan uutta
Lopuksi pyysimme Latea vielä jakamaan parhaat neuvonsa.  
Mitä Late haluaa nuorille kertoa?

”On uskottava sitä miestä, joka on määrätty harjoituksia ohjaamaan, 
eikä mukistava vastaan, kuten usein tapahtuu. Mahdolliset omat eh-
dotukset saa tietysti tuoda käsiteltäviksi, mutta se tapahtukoon ken-
tän ulkopuolella. 

Harjoituksissa on pyrittävä oppimaan sellaista, mitä ei ennestään 
osaa. On väärin ahertaa yhden ja saman kikan kimpussa iän kaiken.”

TaPan henki ja sielu
Lauri ”Late” Järveläinen

• Syntyi vuonna 1897
• Ammatiltaan sisustusarkkitehti
• TaPan perustajajäsen
• Pelasi edustusjoukkueessa  

1930-luvulle asti
• Nukkui pois vuonna 1943
• Seuran aktiivijäsen elämänsä  

loppuun asti

Kannatusjäsenten tuki toiminnallemme on tärkeää. 
Voit muistaa meitä lahjoituksella tilillemme:  
Tampereen Palloilijat tuki, FI61 5730 0820 7556 31
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Entinen TaPan juniori sai tänä kesänä  
seurata omien valmennettaviensa kehitystä

17-vuotias lukiolainen Onni Mäkimartti vaihtoi uintiuran jal-
kapalloon, päätyi pelaamaan TaPan riveihin ja siirtyi sitä 
kautta valmentajaksi. Kaikkia TaPa-kokemuksia yhdistävä 
tekijä on hyvä yhteishenki.

Syyskuussa 2021 Onni Mäkimartti on juuri päättänyt ensimmäisen 
kautensa valmentajana: takana on antoisa kesä vuonna 2008 synty-
neiden poikien johdossa. 

Valmentajan saappaisiin 17-vuotias Onni astui omasta aloitteestaan. 
Hän ei saanut hakemiaan kesätyöpaikkoja ja kysyi seurajohdolta 
mahdollisuutta päästä tekemään nuorisotyötä.  

– Silloin kun vielä itse pelasin, meidän joukkueella oli nuoria valmentajia 
ja siitä sain idean itsekin hakea mukaan, Onni kertoo. 

Uima-altaasta futiskentän vasempaan laitaan
Onni Mäkimartin oma pelaajaura alkoi 12-vuotiaana. Siihen asti hä-
nen päälajinsa oli uinti. Kesäisin Onni kyllä pelaili jalkapalloa omak-
si ilokseen, mutta päivittäisten uintitreenien ohella aika ei riittänyt 
enempään. 

Uinnin lopettamisen jälkeen Onni kaipasi viheriölle, mutta kovin kil-
pailullinen toiminta ei kiinnostanut. Hänen luokkakaverinsa pelasi-
vat TaPassa, joten seuravalinta oli helppo. 

– Pelireissuilta ja leireiltä on paljon hyviä muistoja, Onni summaa viittä 
pelivuottaan. 

Polvivamma pakotti Onnin ripus-
tamaan pelinpaidan naulaan kau-
den 2020 päätteeksi. 

Joukkueena kasvaminen oli 
kauden suurin saavutus

Nuoristyön vetäjäksi ja valmenta-
jaksi siirryttyään Onni sai käydä 
Palloliiton koulutuksen, joka kes-
kittyi joukkuehengen rakentamis-
ta tukevien taitojen oppimiseen.

– Esimerkiksi koko ajan ei voi ker-
toa, mikä menee huonosti, vaan en-
nemmin ohjata tekemään paremmin, Onni kertoo koulutuksen annista. 

Ensimmäisessä valmentajakesässä parasta oli saada seurata, kuinka 
omat juniorit edistyivät pelillisesti, mutta ennen kaikkea hitsautuivat 
yhtenäiseksi joukkueeksi. 

Monipuolisesti TaPan toimintaa nähnyt Onni kehottaa kentälle mu-
kaan kaikkia, joita jalkapallo vähänkin kiinnostaa. 

– Siitä vain aloittamaan, kyllä siellä ihmiset kannustavat kehittymään!

Onni tietää, mistä puhuu: hän ja muut TaPan nuorisotyön vetäjät 
ovat olemassa niin uusia kuin vanhoja pelaajia varten. 
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