
             

 

Senioritepsiläiset ry.                     Jäsenkirje  
       Jouluna 2017

Kohti talven valkeutta 

Pimeä syksy on takana, mutta onneksi emoseuramme lajit ovat onnistuneet tuomaan paljon valoa 
mieliimme. Oli sykähdyttävää olla paikalla Espoossa jalkapallon Ykkösen ratkaisuottelussa ja seistä 
nousun mahdollistaneen maalin takana ja nähdä Ilari Mettälän lähettämän pallon tulolinja. 
Juhlavuoden kunniaksi tapahtunut nousu on suurten onnittelujen paikka myös seuran senioreiden 

puolesta. A-nuorten kolmas perättäinen Suomen mestaruus antaa uskoa tulevaisuuteen. Myös 
futisnaisten sitkeä taistelu mestaruudesta aivan sarjan loppuun asti on korkealle arvostettava.  

Jääkiekkoliiga on alkanut Palloseuralta paremmin kuin moniin vuosiin ja salibandyjoukkue teki historiallisen vierailun 
Singaporeen yhden sarjaottelun merkeissä, toimien samalla siellä uuden lajin markkinointitehtävissä, hienoa!  
Lokakuussa tuli Turun Palloseuralle 95 vuotta täyteen ja sitä eri lajit juhlistivat ns. juhlaotteluissaan. Jääkiekon Hall of 
Fame sai myös täydennystä. Missähän viipyvät vastaavanlaiset muiden lajiemme Hall of Famet? Sijoituspaikat voivat 
tosin tuottaa omat ongelmansa. Senioritepsiläiset ovat valmiita avustamaan asian kehittämisessä.  
Suomi vietti juhlavasti 100-vuotista itsenäisyyttään ja myös Turun Palloseura kunnioitti tapahtumaa paljastamalla 
Turkuhallissa seuran oman Pro Patria-taulunsa, jossa kunnioitetaan kolmen viime sodissa kaatuneen tepsiläisen 
edustuspelaajan muistoa. Eero Wallin ja Tepsiläiset ry olivat aloitteen ja toteutuksen takana. Kiitokset heille hienosta 
kunnia- ja kulttuuriteosta.  
Seuran naisjaoston järjestämä teatterimatka Poriin Tukkijoella- musiikkinäytelmästä nauttimaan lokakuun lopussa oli 
hieno valinta sekä seuran 95- , että Suomen 100-vuotisjuhlanäytelmäksi. 
Peräänkuulutin viime jäsenkirjeessä aloitteita toimintamme monipuolistamiseksi, mutta hiljaista on ollut. Itse innostuin 
Tepsiläisten liukkaan kelin kurssista Paimiossa ja varasin myös senioreille marraskuun lopussa mahdollisuuden 
koulutukseen ja ajoharjoitteluun, mutta vain seitsemän jäsentä osallistui tapahtumaan. Olisin luullut, että useampikin 
olisi kokenut tilaisuuden hyödylliseksi oman ajotaitonsa ylläpitämisessä. Turun Palloseuran 100-vuotis 
historiikin teko on päässyt alkuunsa ja sen merkeissä seuran senioreita tullaan varmasti lähestymään. 
Toivon kaikilta myötämielistä suhtautumista meille tärkeässä tavoitteessa. Kuukausitapaamiset jatkuvat 
ainakin aluksi lounastilaisuuksina ja toivon uuden idean toimivan, jotta runsas osanottoaktiivisuus 
säilyisi.  
Toivotan kaikille rauhallista Joulun aikaa ja liikunnallista tulevaa vuotta 2018.             Jyrki 
 

 
 
 

● Suomi 100v avausohjelma TPS – KooKoo 95v. juhlaottelun edellä tarjosi todella vaikuttavan elämyksen, joka 
hiljensi ohjelmallaan hallin lähes 9.000 hengen katsomon, vaihtuen kuitenkin raikuviin suosionosituksiin. Pro 
Patria kunnianosoituksella alkanut juhlahetki ja teknisestikin erinomaisesti toteutettu kokonaisuus ansaitsee 
ison kunnioituksen myös Senioreilta.  
                                               Jos et ollut paikalla >  siirry tunnelmaan tästä 

 
 

 
 
  

 
 
 

 
 

Senioritepsiläiset ry. hallitus 2017 
Jyrki Aaltonen pj. , Jan Rokama,  Pentti Torkkeli siht. , Hannu Ravea  taloudenhoit. , Tapio Harittu, Seppo Verronen, , Pekka 

Vihervuori, Juhani Nirkkonen, Jukka Porvari , Jouni Gröndahl , Timo Kankaanpää , Reima Särös, Ari Aho, 
Leena Uronen, Marjut Teräs, Jarmo Kytöhonka, Jari Hänninen 

Kiitosta  ja Kunniaa 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F5zg_af9b8c
https://www.youtube.com/watch?v=F5zg_af9b8c


FC TPS palasi raikkaalla pelillä Veikkausliigaan! 
Jalkapalloilijoiden jo 70 kauden mittainen pääsarjapaikka saa jatkoa kaudella 2018, kun kausi päättyi hyvin 
ansaittuun nousuun. Jo v.1923 alkanut pelitoiminta toi ensimmäisen Cup- muotoisen Suomen Mestaruuden jo 
1928 ja muuttui sarjamuotoiseksi jo v.1929. Eli näitä taukoja ei ole juuri ollut, kun joitain sotavuosiakin jäi 
pelaamatta. Vain HJK on edellä Palloliiton maratontaulukossa. Kolmaskin ”remonttivuosi” tarvittiin kuitenkin 
tällä kertaa, vaikeissa talous- ym. olosuhteissa kootun joukkueen liiganousuun, joka merkitsee myös sitä, että 
TPS tunnus porskuttaa jälleen kuuden pääsarjajoukkueen voimin aikuisten palloilusarjoissamme. EI PAHA! 
 
Pientä laittoa vaan! 
Tämäkin onnistuminen on monen asian summa, mutta oikeastaan vahvat perinteet ja nuorisotyö toivat hyvät 
tukirakenteet, ikään kuin pukit jo vähän ruostuneen 60-70luvun menestysauton alle. Tähän remonttiin 
tarvittiin yksi tukijalka keulan alle vahvasta kasvatustyöstä moottoriksi ja toinen hyvistä kumppaneista 
takapäähän, jotta jo vähän lipsahteleviksi kuluneet takarenkaatkin saataisiin vaihdettua pitävämpiin. 
Kiinnostus asiaan levisi ja remonttiporukka laajeni merkittävästi eri alojen ammattilaisilla – oli siis talkoiden 
aika!  
Vanha laatuauto sai talkooväeltä jo kauan sitten ansaittua kunnioitusta asiantuntijuutena, ja jopa omilta 
pojilta ihan Euroopan kentiltä asti. Taisi olla helpompaa jatkaa, kun päätettiin pitää kaara ykkösen tarjoamalla 
alustalla ja entisöidä se ihan rauhassa, mutta isolla porukalla. Vaikka omavalmisteisia osasiakin katosi muualle 
vuoden vaihteen pimeinä öinä, varattiin omasta pakista uusia, menetettyjen tilalle hiottavaksi - Italiaan 
lähetettiin kuitenkin lasku. Kovan työn joutui hiontapuolen vetäjäkin 
tekemään, kun santapaperista tahtoi välillä jo tulla sileä kuin kympin 
seteli.  Kun sitäkään ei ollut ja pensselikin vain toimistokäytössä, 
maalailtaessa vielä linjoja päätöksenteon pohjaksi.  
Lopputuloksena syntyi kuitenkin kolmen vuoden harkitun 
suunnittelun ja pitkäjänteisen kehittämisen kautta kuitenkin täysin 
korjattu, valkoisena hohtava kulkupeli, joka musta-valkorenkaineen 
ajoi syysiltana ylpeästi ulos Esport- Areenan portista, parkkeeratakseen myöhemmin raikkaana ja rohkeana 
omalle pitkäaikaispaikalleen Kupittaan nurmelle – kaikkien kannattajien ihailtavaksi!    BR: hara 
 
 
 
● Joulukuun kuukausitapaamisessa ke 13.12. kokeillaan jo ennestään kovatasoisen joukkomme kykyä 
nousta Gatorade -Areenan kolmanteen kerrokseen ja kokea Aura Premium Loungessa mahdollisuus 
edulliseen sporttilounaaseen klo 12.15 alkaen. (käynti Business Clubin ovesta) YHDISTYS TUKEE TÄTÄ 
JOULUKUUN LOUNASTA 5 €/JÄSEN , eli jäsen maksaa lounaastaan vain viisi euroa. Tasaraha kerätään 
lounaan päätteeksi. Kovaa tasoa edustaa myös Fredrik Norrena, joka on luvannut tällä kertaa opastaa 
senioreita veskari-maailman kummallisuuksista klo 13 alkaen.  
 
● Senioriyhdistys on palkinnut jalkapallo- ja salibandyjunnuja: 
Jalkapallo: Tytöt E11: Iida Ketonen, Tytöt T18: Amalia Härkönen, Pojat D13: Paulus Elamo, Pojat C15: Ali Ilhan  

TPS Naisjaoston stipendit parhaille B-junioreille: Tytöt: Julia Sainio (T18) Pojat: Erik Holopainen (P18) 
Salibandy: Tyttöjuniori: Milja-Maaria Rastas s.1999,  Poikajuniori:Teemu Lintunen s. 1999 
 
● Turun Palloseura ry:llä on ohje huomionosoituksista, jota käytetään palkitsemisiin myös 
alayhdistysten ja yhtiöiden kohdalla.  Päävastuu yhteystiedoista on tietysti  lajeilla- ja  yhdistyksillä, jotka  
ehdottavat halutessaan Turun Palloseuralle toimijoitaan palkittaviksi. Ongelmia syntyy eniten siitä, jos 
yhteystiedot eivät ole ajan tasalla tai henkilön historiatieto on puutteellinen tai muuten vanhentunut. 
Tärkein tieto taitaa kuitenkin löytyä siis kuitenkin omassa CV:ssä.  
Jos ette ole mielestänne saaneet ohjeen mukaisia huomionosoituksia toiminnastanne seurassa, pyydämme 
tarkistamaan, että yhteystietonne ovat laajan rekisterimme tiedossa. Varmimmin tiedot täydentyvät rekisteriin 
välittämällä tiedot Pertti Perkolle pertti.perko@pp.inet.fi , joka kerää historiatietoa myös em. yhteisöjen puolesta ja 
jolta saa tietoa em. ohjeesta. Tiedot ovat yksityisyydensuojalakien mukaan suojattavia.  

 

 Skeepo on sopinut jo keväälle lippuja Kaupunginteatteriin. Taru Sormusten Herrasta 28.4. klo 16:00 
Liput 39/34 € Lapset ja opisk. 21 € Soita ja varaa 040-8306452 

KOKOUKSISSA KOLAHTANUTTA 

 

mailto:pertti.perko@pp.inet.fi


 
 

 
Vuoden 2018 ensimmäinen kuukausitapaaminen ke 3.1. klo 13 

Gatorade Areenan Aura loungessa  
Lounasmahdollisuus tarjolla klo 12 alkaen a`10€ erillisestä senioribuffetista (tasaraha)   

Kuukausikokoukset jatkuvat joka kuukauden 1. keskiviikkona.  
Mahdollisista muutoksista tiedotetaan seniorien nettisivuilla  
http://fc.tps.fi/fi/seura/senioritepsilaiset/tapahtumat  

Huom! tämä osoite toimii myös tps.fi kautta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EurooppaCup Loppuottelu 1994 
 
 
   

       
 
 
 
 

TPS saavutuksia Euroopassa 

Elinvoimaa edessäpäin 

UEFA CUP  
Stadio Giuseppe Meazza  

Milano 21.10.1987      
 

0 - 1 
Goalkeepers 

   Dan-Ola Eckerman 

   Hannu Bildo 

Defenders 

   Ari Heikkinen 

   Petri Sulonen  

   Juha Laaksonen  

   Esa Johansson  

Midfielders 

   Juha Halonen 

   Tomi Jalo 

   Kim Suominen 

   Mika Aaltonen 

   Juha Heino 

   Kari Skants 

   Esa Nieminen 

Attackers 

   Marko Rajamäki  

    Vesa Salmela 

   Tommi Paavola 

   Jari Vuorio 
Coach 

   Tommy Lindholm 

    Heikki Suhonen 

Goalkeepers 

 Walter Zenga 

 Astutillo Malgioglio 

Defenders 

 Giuseppe Bergomi 

 Giuseppe Baresi 

 Riccardo Ferri 

 Andrea Mandorlini 

 Salvatore Nobile 

 Fabio Calcaterra 

 Daniel Passarella 

Midfielders 

 Enzo Scifo 

 Gianfranco Matteoli 

 Alberto Rivolta 

 Stefano Civeriati 

 Giuseppe Minaudo 

 Adriano Piraccini 

Attackers 

 Alessandro Altobelli 

 Aldo Serena 

 Dario Morello 

 Massimo Ciocci 

 Paolo Mandelli 

Coach 

Giovanni Trapattoni 

 

Suomalaisjoukkueiden medianäkyvyyttä Eurooppalaisessa 
mittakaavassa on vain harvoin saavutettu ainakaan saman 
seuran saavutuksina ja vieläpä eri palloilulajeissa.  TPS Turku 
kirjainyhdistelmä on kuitenkin näkynyt myös ottelu-
kohtaisina merkkitapahtumina, joten on paikallaan poimia 
tähän pari näkyvää joukkuesuoritusta noin 25-30 vuoden 
takaa. 
 
UEFA CUP 1987 Milano  Inter Milan –TPS  
TPS jalkapallon kansainvälinen menestys -80 luvun lopulla oli 
erinomaista. Joukkue sai pelata Europeleissä mm.yhteensä 
kymmenen ottelua, joista voitti neljä ja pelasi kaksi tasan, 
maalieronkin ollessa 9-9, eli aika hyvä suoritus. 
Valitsemaamme otteluun TPS selvisi edellisen vuoden 1986 
menestyksensä perusteella Uefa Cupiin, pudottaen 
ensimmäisen kierroksen kaksoisottelussa Admira Wakkerin 
Wienistä.  
Seuraavalle kierrokselle vastustajaksi arvottiin Inter Milan, 
joka on edelleen maailmakärkikastin seurajoukkueista. 
Ohessa ottelun Squad. 
FC TPS kutsui po. joukkueen 30v tapaamisen, ykkösen 
viimeisessä kotiottelussa ja senioritepsiläiset kokosi mukaan 
muutaman ko. ottelussa mukana olleen kannattajan. 
 
Euroopan Cup loppuottelu 1994  TPS - Moskovan Dynamo 
Euroopan cup oli jääkiekon seurajoukkueiden välinen turnaus, jolla 

ratkaistiin Euroopan-mestaruus vuosina 1966–1997. perustuen 
samankaltaiseen malliin jalkapalloilun sarjavoittajien kesken 
pelattavista otteluista. TPS pääsi kaudella 1974-75 edellisen 
kauden liigamestarina mukaan ja selvitti itsensä 
välieräturnausten kautta myös jatkoon ja sitten 
loppuotteluun, jossa vastaan tuli Moskovan Dynamo, joka 
hoidettiin Jursinovin opein, numeroin 4-3 ja valtava kannu 
tuli kotiin. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Euroopan Mestarit : Jouni Rokama Fredrik Norrena Jouko Narvanmaa Hannu Virta Petteri Nummelin 
Erik Kakko Marko Kiprusoff Aki-Petter Berg Aleksander Smirnov Teemu Vihervä Esa Keskinen Jukka 
Vilander Ari Vuori Pavel Torgajev Jere Lehtinen Kai Nurminen Harri Sillgren Lasse Pirjetä Reijo 
Mikkolainen Marko Jantunen Toni Sihvonen Mikko Virolainen.  johto Vladimir Jursinov + Jukka Koivu  

EUROOPPA CUP 1994-1995 
Loppuottelu 

 

4  _   3 

http://fc.tps.fi/fi/seura/senioritepsilaiset/tapahtumat
https://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Zenga
https://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Zenga
https://en.wikipedia.org/wiki/Astutillo_Malgioglio
https://en.wikipedia.org/wiki/Astutillo_Malgioglio
https://en.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Bergomi
https://en.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Bergomi
https://en.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Baresi
https://en.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Baresi
https://en.wikipedia.org/wiki/Riccardo_Ferri
https://en.wikipedia.org/wiki/Riccardo_Ferri
https://en.wikipedia.org/wiki/Andrea_Mandorlini
https://en.wikipedia.org/wiki/Andrea_Mandorlini
https://en.wikipedia.org/wiki/Salvatore_Nobile
https://en.wikipedia.org/wiki/Salvatore_Nobile
https://en.wikipedia.org/wiki/Fabio_Calcaterra
https://en.wikipedia.org/wiki/Fabio_Calcaterra
https://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Passarella
https://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Passarella
https://en.wikipedia.org/wiki/Enzo_Scifo
https://en.wikipedia.org/wiki/Enzo_Scifo
https://en.wikipedia.org/wiki/Gianfranco_Matteoli
https://en.wikipedia.org/wiki/Gianfranco_Matteoli
https://en.wikipedia.org/wiki/Alberto_Rivolta
https://en.wikipedia.org/wiki/Alberto_Rivolta
https://en.wikipedia.org/wiki/Stefano_Civeriati
https://en.wikipedia.org/wiki/Stefano_Civeriati
https://en.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Minaudo
https://en.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Minaudo
https://en.wikipedia.org/wiki/Adriano_Piraccini
https://en.wikipedia.org/wiki/Adriano_Piraccini
https://en.wikipedia.org/wiki/Adriano_Piraccini
https://en.wikipedia.org/wiki/Adriano_Piraccini
https://en.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Altobelli
https://en.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Altobelli
https://en.wikipedia.org/wiki/Aldo_Serena
https://en.wikipedia.org/wiki/Aldo_Serena
https://en.wikipedia.org/wiki/Dario_Morello
https://en.wikipedia.org/wiki/Dario_Morello
https://en.wikipedia.org/wiki/Massimo_Ciocci
https://en.wikipedia.org/wiki/Massimo_Ciocci
https://en.wikipedia.org/wiki/Paolo_Mandelli
https://en.wikipedia.org/wiki/Paolo_Mandelli


Muuta seurakulttuuria 
TPS Shopeista löydät jouluksi kotiin jotain mustavalkoista ! Helpoin tapa on tehdä nettiostoksia, 
joihin yhteydet löytynevät osoitteesta www.tps.fi   Lienette jo käyneetkin  HC TPS:n Pop Up 
myymälässä, Aurakatu 12, Turku

kolumni 
Tarttumalla kynään, tarjoamme toimintatarkoitustamme tukevaa, joko kriittisiä tai kiitteleviä, mielipiteitä tai 
muisteloita jäsenistöllemme. Kolumni on omalla palstallaan säännöllisesti julkaistava lyhyt kirjoitus, jossa 
saa esittää oman mielipiteensä jostakin enemmän tai vähemmän ajankohtaisesta aiheesta, ilmiöstä tai 

asiasta. Tällä kertaa jäsenistöä tervehtii joulutervehdyksellään Seniorihallituksen jäsen Jarmo Kytöhonka 

 
 

Miten joulu ja TPS kohtaavat? 
Suomessa on vietetty itsenäisyyden 100-juhlavuotta. Valmistauduttaessa hankkeeseen  tilastokeskuksen 
tutkimus kertoi mm., että peräti yhdeksän kymmenestä (92 %) suomalaisesta pitää asioiden yhdessä 
tekemistä yhtenä tärkeimmistä Suomen menestystekijöistä tulevaisuudessa. Lisäksi tutkimuksen mukaan 
joka toinen meistä haluaisi osallistua juhlavuoteen toimimalla jonkin yhteisen asian hyväksi. Oman 
lähipiirin kanssa vietettyjen juhlahetkien ohella oltaisiin mielellään talkoissa jonkin yhteisen hyvän 
edistämiseksi tai mukana hyväntekeväisyydessä.  
Onnistunut juhlavuosi vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta yhteiskunnassamme. TPS on merkittävästi 
mukana Turun ja sen lähialueen nuorten kasvatustyössä. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan teema oli 
”yhdessä” , kunn TPS vietti 95-vuotista taivaltaan mm. ”yhteisöllisyyden” merkeissä.  
TPS on osaava seurayhteisö. Me voimme valmistautua tulevaan TPS:n 100-vuotisjuhlavuoteen omia arvoja 
toteuttaen. Ajattelin, että ajatusta voi kehittää koko seuran sisällä. Antaa tuleville vuosille jatkumona 
sidosryhmillemme mahdollisuus nauttia koko vuoden urheilun iloista. Yhteisissä tapahtumissa, jotka 
huipentuvat joulujuhlaan, nautimme vuoden tuloksista. Yksi tapa on toteuttaa tätä jakamalla ja tekemällä 
yhdessä lasten ja nuorten perheiden kanssa meille arkipäiväisinä ja itsestään selvinä pitämiämme asioita. 
Senioritepsiläiset r.y:n edellinen hallituksen puheenjohtaja Kari Kauppila nosti esille, ”miksei yhteisöllisyys 
meillä toteudu? – kysymyksen. Pelaajan, niin juniori- kuin aikuisikäisen, yhteys seuraan katkeaa helposti, 
kun oma peliura on päätöksessä. Miten me voimme uudistua? Yhtenä asiana on varmistaa viestin perille 
meno, että sen merkitys tulee ymmärretyksi. Kun seurana haluamme yhteisöllisyyttä, on meidän mietittävä 
keinoja ja miten viestitimme itsestämme ymmärrettävästi eri sidosryhmille.  
Jouluna herkistymme kuluneeseen vuoteen omassa perhepiirissämme? Arvostamme 
toisiamme, muistelemme toistemme tekemisiä, leikimme yhdessä, jaamme lahjoja. Toteuttakaamme se 
omassa TPS-yhteisössämme esim. joulun alla pelitapahtumissa koko seuraväelle ja sidosryhmille 
järjestetyssä TPS - gaalassa. 
      Kirjoitti Jarmo 

 

Senioritepsiläiset ry toivottaa kaikille jäsenille perheineen,  
Hyvää Joulua ja menestyksellistä Uutta Vuotta! 

                     hallitus 
 

 
 
 
 
 

JÄSENKIRJEET JULKAISTAAN NETTISIVULLAMME JA LÄHETETÄÄN SÄHKÖPOSTILLA KAIKILLE OSOITTEENSA 

ILMOITTANEILLE. MIKÄLI ETTE OLE SAANEET MEILEJÄ, KERTOKAA OIKEA OSOITTEENNE! 
juhani.nirkkonen@kolumbus.fi 

Toimitamme sen myös kirjepostina erikseen pyydettäessä 

 

http://www.tps.fi/
http://fc.tps.fi/esittely.1740.html

