
            
 
 

Senioritepsiläiset ry.                            jäsenkirje syksyllä 2017  
 

Kesän jälkeen - ruskaa odotellessa 
Kuten keväällä kirjoitin, viime kausi ei ollut erityisen menestyksellinen TPS-tunnuksen alaisille joukkueille. Kesällä 
tilanne on alkanut näyttää paljon valoisammalta. Jalkapallon edustusjoukkueet taistelevat sarjoissaan aivan 
kärkisijoilla. Miehet kamppailevat tiukasti noususta takaisin Veikkausliigaan, johon seuramme ehdottomasti 
kuuluu jo pelkästään perinteidensä perusteella. Naiset ovat tänäkin vuonna mitalijahdissa viimevuotiseen tapaan. 
Jalkapallon A-pojat hakevat jo kolmatta peräkkäistä mestaruutta ja nuoremmatkin ovat hyvässä hoidossa 
kasvamassa valtakunnan kärkijoukoissa. Talvilajien osalta jääkiekkokausi on uuden tepsiläisen valmennusryhmän 
komennuksessa alkanut parilla pienturnauksella ja CHL-otteluilla. Mielenkiinnolla odotankin hyvää SM-liigakautta 
muutamalla pelaajahankinnalla sekä nuorilla tulokkailla vahvistetulta joukkueelta. Myös salibandy aloittaa 
kautensa uusien päävalmentajien johdolla sekä miehissä että naisissa. Muutosten vaikutuksia on kiintoisaa 
seurata. Toivon senioritepsiläistenkin osallistuvan oman seuran joukkueiden kannustamiseen ja siihen löytyy vielä 
syksylläkin runsaasti mahdollisuuksia. Otteluohjelmat ja sen myötä joukkueiden kotiottelut löytyvät 
jäsenyhdistysten kotisivujen kautta.   
 Elokuun puolivälissä pääyhdistyksemme Turun Palloseura ry juhlisti seuran 95-vuotista toimintaa seuran 
eri lajien yhteisellä ja monipuolisella junioritapahtumalla Kupittaalla. Oli miellyttävää todeta lajien 
yhteistyön  . ”Perhepiirissä” vietetyssä kahvitilaisuudessa palkittiin runsaasti ansioituneita henkilöitä ja mukana oli 
myös monia Senioritepsiläisten jäseniä, lämpimät onnittelut heille. Ensimmäistä kertaa jaettiin myös Elämänura-
tunnustus pitkään Turun Palloseurassa toimineelle ja vaikuttaneelle henkilölle. Aivan itseoikeutetusti tunnustus 
myönnettiin kaikkien tuntemalle Heikki ”hessu”Mäelle. 
Vuoden Tepsiläinen- lautanen ojennettiin FC TPS Turku Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jouko Peräaholle, sekä 
Aimo Moisander ja Pekka Ruola kutsuttiin Turun Palloseuran kunniajäseneksi. Seniorit onnittelevat saajia näistä 
huomionosoituksista. Samassa tilaisuudessa luovutettiin seuran alayhdistysten johtamalle erityisliikuntaryhmille 
3000 €:n avustus, jossa oli mukana oman yhdistyksemme 1000 €:n osuus. 
Senioritepsiläisten toiminta tulee jatkumaan entiseen malliin, joskin uusia asioita yritetään löytää ja kehittää 
entisiä. Toivon jäsenistöltä hyviä ajatuksia toimintamme tehostamiseksi ja monipuolistamiseksi.  
Kuukausikahvittelua voi myös vapaasti markkinoida, josko saisimme uusia samanhenkisiä jäseniä joukkoomme. 

Lainaan tähän loppuun juuri lukemani hienon jutun: ”Jokaisen päivän pyrin viettämään siten, 
että siitä jäisi joku mukava muisto tai tunne. Niitä pieniä ja isompiakin harmeja ja murheita 
riittää, mutta iloitaan mukavista ja hyvistä asioista.” Toivotan kaikille antoisaa alkavaa syksyä ja 

ruskan kauneutta. 
                                Jyrki Aaltonen, pj 
 
 
 

Turun Palloseura ry:llä on käytössään yhteinen ohje huomionosoituksista ja palkitsemisista.  
Ohjeessa määritellään niille yhtenäiset ehdot. Turun Palloseuran jäsenyhdistykset ja taustayhtiöt pitävät 
tilastoja ansioista, mutta toivovat myös seuratoimijoiden pitävän oman CV:n kunnossa. Yhdistykset ja 
taustayhtiöt ehdottavat kirjallisesti palkittavia Turun Palloseura ry:n hallitukselle, joka pitää kirjaa niiden 
myöntämisestä. Ohjetta päivitetään määräajoin. Jäsenyhdistyksillä voi olla lisäksi omia 
palkitsemismuotoja. Kultamerkkiyhteisön lippuansioita on nyt varmaan jostain tärkeästä syystä 
hajautettu halliin ja siirretty otteluittain ”luukulle”  
95v juhlakahvituksen yhteydessä jaettiin myös seuraavat Turun Palloseuran ansiomerkit: 

Kultainen ansiomerkki    
Kalervo Järvelä                                                          
Marko Rajamäki                                                       
Kari Uronen                                                                
Merja Sjöman                                                           
Kristiina Lehtinen                                                     
Klaus Blomroos                                                         
Jarkko Kuusela 

Hopeinen ansiomerkki 
Pentti Sokajärvi 
Pentti Torkkeli  
Jan Rokama 
Timo Kankaanpää 
Jyrki Kurokallio 
Jussi Harittu 

-Turun Palloseura ry:n kahvitilaisuudessa luovutettiin myös Turun Palloseura ry:n puheenjohtaja Kari 
Kauppilalle myönnetty Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansioristi.  

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 

 



Kasvatustyötä parhaimmillaan 
 Senioriyhdistys osoittaa kunnioituksensa TPS C-nuorille ja juniorijääkiekon johdolle ko. 
joukkueen nuoren pelaajan tapaturmaisen menehtymisen huomioimisesta yhteisellä 
muistotilaisuudella.  
  RESPECT!   

 
 
 
 

 

-TPS:n historian yksittäisen ottelun ykköseksi arvostettu UEFA cupin ottelu Inter Milan - TPS 0-1 San Siron komealla 
80.000 katsojapaikan stadionilla täyttää lokakuussa 30v. FC TPS Oy on seniorien esityksestä päättänyt osoittaa 
arvostustaan joukkueelle kauden viimeisessä kotiottelussaan TPS  - Gnistan la 14.10. järjestettävällä tapahtumalla.  
 
-Kaikkiin naisten eri lajien ja jääkiekon A-nuorten otteluihin on vapaa pääsy jäsenkortillamme. 
 
   
 
- Jääkiekko säännöt 1949, Sääntö 10. 
”Jokaisella radalla on oltava penkki, jolle mahtuu 8 henkilöä ja joka on tarkoitettu karkoitetuille pelaajille sekä 
ajanottajille”  
 
- Jalkapallon M35ikäluokan SM-lopputurnaus järjestettiin  25-27.8.2017 Turussa, senioriyhdistykseemme kuuluvan 
TPS:n ikämiesten vastatessa järjestelyistä. Ottelut pelattiin hyväkuntoisilla Kupittaan nurmi- ja tekonurmikentillä 16 
joukkueen kesken, jaettuna neljään alkulohkoon, joista lohkojen kaksi parasta joukkuetta jatkoivat puolivälieriin. 
Turnauksen järjestelykoneistoon kuuluneen Miko Stratoksen mukaan lähtökohdat SM-turnaukselle olivat varsin 
mielenkiintoiset, koska edellisvuoden SM-kisojen loppuottelussa pelasivat turkulaisjoukkueet TPS ja JyTy.  
Tällöin JyTy voitti mestaruuden rangaistuspotkukilpailun jälkeen. Moni varmasti odotti tämänkin vuoden 
turnauksessa näiden joukkueiden kohtaamista uudelleen loppuottelussa. Kärkipään pelimenestystä ei nyt samalla 
mitalla tullut, mutta alkulohko selvitettiin kuitenkin tappioitta.  Mestaruuden vei Helsinkiin Kiffenin ”mustat 
hurmurit”   
TPS:n paidassa pelasivat turnauksessa useiden vuosien varrelta monille tutuiksi tulleita pelaajia, mm. Jarno 
Heinikangas, Marco Casagrande, Tommi Virtanen, Jasse Jalonen ja Markus Paija. Paraisten Team 82 joukkue avusti  
tälläkin kertaa,  muuten aika laihaa joukkuettamme.  
Muissa joukkueissa pelaavista voi poimia ainakin Pedro Lehtosen ja Magnus Bahnen (JyTy), Tommi Paavolan (Valo), 
Miikka Ilon ja Ilja Venäläisen (Puijon Pallo) sekä Juha Reinin (Real Kokkola.  
Senioritepsiläiset ry. haluaa kiittää kaikkia pelaajia ja ikämiesjalkapallojaostoaan, sekä  erityisesti Esa Niemisen, 
Tommi Virtasen ja Miko Stratoksen toimintaa  turnauksen johtamisessa ja ikäluokkaan jo perinteisesti kuuluvan 
”Banketin” tarjoamisesta pelaajille. Tuloksia tästä linkistä.  
 
-Gatoradelta on hävinnyt runsaasti energiaa, kun ilmeisesti uudet turvallisuusohjeet eivät salli portailla tanssimista. 
 
-Onnittelemme erityisesti kaikkia  tasavuosia täyttäviä jäseniämme. Mikäli ette ole saaneet yhdistyksen 
onnittelukirjettä, tarkistakaa jäsenkirjurille syntymäaikanne ja postiosoitteenne.  juhani.nirkkonen@kolumbus.fi 
  
 
 
 
-TPS jalkapallo vahvistaa organisaatiotaan, kun miesten edustusjoukkue-toiminnasta vastaava 
taustayhtiö, FC TPS Turku Oy, on nimittänyt Jarmo Kähkösen uudeksi toimitusjohtajakseen.  
52-vuotias Kähkönen on jo aloittanut uudessa toimessaan. Kähkönen on ollut jo keväästä asti 
mukana, kun hän on toiminut koko TPS jalkapallon uuden strategiaryhmän vetäjänä. Myös koko 
TPS jalkapallon toiminnanjohtajana vuoden verran uhrautunut Kari Uronen pystyy taas 
panostamaan kokonaisvaltaisesti junioripuolemme toimintaan ja sen kehittämiseen. Seniorit 
toivottaa Jarmon tervetulleeksi tuoreine ajatuksineen. Lue lisää… 
Oheisessa kuvassa näkyy menestystä taustalla ja varmaan myös sen edessä. 

Elettyä elämää 

KOKOUKSISSA KOLAHTANUTTA 

 

Elinvoimaa edessäpäin 

https://www.palloliitto.fi/palloliitto/sarjat-ja-tulokset/aikuisten-harrastefutis/jalkapallon-kunnossa-kaiken-ikaa-jkki-3?spljptur16&MJKKI35
mailto:juhani.nirkkonen@kolumbus.fi
https://fc.tps.fi/fi/uutiset/fc-tps-turku-oy-nimitti-jarmo-kahkosen-uudeksi-toimitusjohtajakseen


 

 
Seuraava kuukausitapaaminen ke 4.10. klo 13 Gatorade Centerissä  

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

Huom! tämä osoite toimii myös tps.fi kauttta 

 
Teatteria tarpeisiinne 
Yhdistyksen naisjaosto järjestää erityisesti senioreille ja heidän ystävilleen teatterimatkan Poriin 
perisuomalaista Tukkijoella-näytelmää katsomaan. Tällä valinnalla jaosto haluaa kunnioittaa kohta 
100-vuotista Suomea. Lähtö Kupittaalta 28.10.2017 klo 10:30  
Matkan hinta 60€ sis. bussimatkat, teatterilipun ja kahvitarjoilun. 

Ilmoittautuminen: jaana.tulonen@gmail.com   p. 0407711866 tai  Leena Uronen leena.uronen@mehilainen.fi  
. 
TPS Kausikortti lompakossa on tosikannattajan ”valttikortti”   
Turun Palloseuran eri lajiorganisaatiot tarjoavat konkareilleenkin etuja, mutta toivovat myös jäsentensä tukea 
pääsarjatason nykytoimintaan eri tavoin.  Kausikorttipaikka on edelleen kunniapaikka Sinulle, mutta tarjoapa hyvää 
paikkaa myös hyvälle kaverillesi ja senkin kaverille. Kivan kaverin tai perheenjäsenen saaminen vierelleen 
katsomoon, on myös tärkeä kanssakäymisen muoto ja /tai jopa huomionosoitus.  
Ajankohtaisimpina nyt hyvin odotuksin pääsarjoissa alkavat Jääkiekko-  ja salibandy- liigat 
Jalkapallon edustusjoukkue on tätä kirjoitettaessa ykkösen sarjakärjessä, kuten A-junnutkin. Kupittaalla nähdään! 
 

 
Koska kenelläkään ei ole ollut mitään mielipiteitä, toimitus päätti korvata tekstin olutmainoksella. 

 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Railakasta       Syksyä kaikille !     
                   hallitus 

MIELIPIDEPALSTA kirjoita jotain kriittistä tai kiittelevää ja lähetä: tapio.harittu@gmail.com 

 

JÄSENYYS SENIORITEPSILÄISISSÄ 
Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on toiminut aktiivisesti jossakin tepsiläisessä jäsenyhdistyksessä  tai 
yhtiössä ja haluaa toimia yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi tai liittyä jäseneksi seniorihenkilö, joka on pelannut 
vähintään yhden ottelun tepsiläisessä miesten tai naisten jääkiekon, jalkapallon tai muun palloilulajin edustusjoukkueessa. 
Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. 

http://fc.tps.fi/fi/seura/senioritepsilaiset/tapahtumat
mailto:jaana.tulonen@gmail.com
mailto:leena.uronen@mehilainen.fi
http://hc.tps.fi/
https://www.tpssalibandy.fi/
http://fc.tps.fi/esittely.1740.html


 

KOLUMNI syyskuussa 2017   
 

Suomi ja TPS yhteisellä, vuosisataisella polulla.  
Ajattelin parina iltapuhteenani, ja muutenkin ihan toimettomuudesta kärsien, etsiä yhtymäkohtia ja eroavaisuuksia kunnioitetun 
Suomen 100v tasavallan ja Turun Palloseuran lähes yhtä pitkällä aikajanalla. Kummankin kohdalla löytyy paljon 
menestystekijöitä, mutta myös vähän huonompien hetkien syitä ja seurauksia. Tilastoissa Suomi löytyy nykyään kansainvälisesti 
lähes kaikkien positiivisten uutisten kärkipäästä,  TPS:n edustaessa näkyvyydellään valtakunnan ehdotonta kärkikastia. 
Ongelmallisiakin tapahtumia on alusta asti ollut, yhteisöllisyyden kohenemisen korjatessa aina vahinkoja. Kumpikin yhteisö on 
kuitenkin tarjonnut jäsenilleen paljon mahdollisuuksia ja toiminut jopa toistensa innoittajanakin.  
 
Suomen itsenäisyyden syntymiseen taisi vaikuttaa erityisesti sekasorto, lähinnä Euroopassa 1914 alkaneen ensimmäisen 
maailmasodan jälkimainingeissa. Suomea hallinneen Venäjän keisarikunnan tappiot johtivat tsaarinvallan romahdukseen ja 
kommunistiseen vallankumoukseen. Maata lähti nopeiden tapahtumien jälkeen hallituksena johtamaan kansankomissaarien 
neuvosto, puheenjohtajanaan Vladimir Lenin, joka nimesi maamme Suomen sosialistiseksi työväen tasavallaksi ja teki 
yhteistyötä Suomen punaisen hallituksen, eli kansanvaltuuskunnan kanssa. Suomen tilaisuus koitti samassa hässäkässä jo 
aikaisemmin, kun ilmeisen viisaat herrat huomasivat mahdollisuutensa irrottautua ”isännästään” Suomen Senaatin julistuksella 
itsenäiseksi valtioksi jo 6.12.1917. Itsenäisyyden tunnustamista anottiin ja toimeenpanevan keskuskomitean hyväksyntä Suomen 
itsenäistymiselle saatiin, neuvotteluiden jälkeen 4. tammikuuta 1918. Suomeen nimetty sosialistinen työväen tasavalta hajosi 
myöhemmin, kun suomalaiset alkoivat surullisessa ”matsissa” ampumaan toisiaan, jossa syntyi 37.000 uhria. Valkoiset 
”voittivat”, punaisten johdon paetessa Neuvosto-Venäjälle, jossa myös kansanvaltuuskunta lakkasi toimimasta ja uuden 
tasavallan eduskunta otti parlamentaarisen demokratian vastuun valtiollisen asioiden osalta.   
 
Turun Palloseura syntyi kuten Suomen itsenäisyyskin neuvotteluteitse jo 1800 luvun lopulta jatkuneen suomalaisuusaatteen 
nousemisen pohjalta. Suomen hallitusmuodoksi valittu parlamentaarinen demokratia, toimi seurassakin, kun johtokunta valittiin 
perustamiskokouksessa samaan tapaan uskoen. Viisaat miehet olivat siis taas asialla, kun seura syntyi vuonna 1922 
suomenkielisten tarpeeseen, ilman riitoja – ihan järkisyistä ja intohimosta, neuvottelukumppaneina olleiden TuUL:n ja Riennon 
kanssa.  
Organisoituminen seurassa sujui alusta asti hallitusti, vaikka ajat olivat vaikeat, sisällissodan surullisten tapahtumien jäljiltä. 
Menestystäkin alkoi tulla heti, koska keskityttiin oleelliseen, eli palloilutoiminnan tarjoamiseen halukkaille ilman kielellistäkään 
diskriminointia. Suomen urheilumenestys 20-30 luvuilla oli osaltaan muutenkin yhdistämässä kansaa, vaikeista olosuhteista ja 
kahtia jakautuneisuudesta huolimatta. Vaaralliseksi asiaksi nykyhetkessäkin todettu suuruudenhulluus oli vielä kaukana 
ajatuksista.  
Seuran lajit lisääntyivät 30-luvulla, kun varsinkin talvilajit, kuten jääpallo, jääkiekko ja käsipallo olivat jalkapalloilun ja keilailun 
lisäsi mukana sarjatoiminnassa. Tämä loi samalla mahdollisuuden ympärivuotiseen harrastamiseen tuttujen kavereiden kanssa, 
kunnes jouduttiin sen ajan urheilupolitiikankin melskeessä, mutta jo melko yhtenäisenä kansana, puolustamaan yhdessä usean 
vuoden ajan valtiollista itsenäisyyttämme.  
TPS oli kuitenkin siihen mennessä kivunnut muutaman jalkapallomestaruudenkin kautta valtakunnan huipulle 40-luvun loppuun 
mennessä. Alkuvaiheen pelaajistosta oli kasvanut uutta seurajohtoa, jolta ei seurahenkisyyttä ja käytännön kokemusta 
puuttunut. Pelaajakasvatus, joka lähti juniorityönä vauhtiin 1950 luvulla, tullen seurankin ohjenuoraksi ja elinvoiman takaajaksi 
tähän päivään asti.  Saman asian on kai hoitanut valtakunnallinen koulutusjärjestelmämmekin, jossa pyritään pitämään ainakin 
nykyään kaikista huolta. Keskinkertaisuudelle ei tulisi antaa ihan kaikkea tilaa, ainakaan huippu-urheilutoiminnassa, eikä 
yhteiskunnassakaan. Näin syntyisi vapaammin tuloksentekijöitä.  
Huippu-urheilussa, kuten yhteiskunnassakin syntyy valitettavan usein myös ylilyöntejä ”kuplan” muodossa, joiden puhkeamisia 
on seuramme toiminnassakin jouduttu hoitamaan turhan paljon. Olemassa olokin on ollut kyseessä, mutta hoitunut pääosin 
yhteisön sisältä kasvaneiden pelaajien ja johdon toimesta. TPS-kasvattien pelaamat tuhannet maaottelut eri palloilulajeissa ja 
lukuisia ammattilaisiakin kouluttanut seura omaa taustatietoa siitä yhteisöllisyyden voimasta, joka voidaan saada aikaan myös 
muilla ”kilpakentillä”, jos se on pitkäjänteisesti ja yhteisillä säännöillä johdettua toimintaa. Myös tartuntapinta koko väestön 
käyttäytymiseen on mielestäni urheilukasvatuksen kautta merkittävä, saadessamme seurojen ja yhteiskuntamme tukirakenteiksi 
näin yhteistyöhön tottuneita kansalaisia.  
 
Syitä ja seurauksia edellisestä etsittäessä, hypähdämme yhteisissäkin asioissa valitettavan usein negatiiviselle puolelle ja 
etsimään syyllisiä.  Sen sijaan, että keskustelisimme avoimesti mahdollisuuksista, joissa haetaan sitä viisautta, joka vie 
kumppanit lähestymään toisiaan ja kohti Win-Win lopputulosta.  
Koko aiheeni sisältää elementtejä riskeistä yhteisöllisyyden murenemiseen, jossa päällimmäiseksi nousevat kaikki viha- liitteiset 
yhdyssanat ja ylivalta, eli oman edun nostaminen yhteisön edelle. Yhteisö itse voi myös olla uhka Suomelle, tai seurallekin, 
jakaantuessaan pienryhmiksi, jotka ottavat aseekseen ”kapulaa rattaisiin”-strategian sen sijaan, että antaisi vaikka pienenkin 
panoksensa kohti laajempaa, yhteiseksi katsottavaa tavoitetta. Vihasta, ylivallasta ja kateudestakin kumpuavat ajatukset 
johtavat historian mukaan konflikteihin, joista Suomikin on saanut ihan tarpeeksi kärsiä. Olisiko TPS:n jatkossakin se linjakkaasti 
toimiva yhteisö, vain urheiluseuraksi itsensä tunnistaen ja mustavalkoista väriä tunnustaen, sekä ”eri värisiäkin” pelikavereina 
arvostaen. Mennään eteenpäin vähän pitkäjännitteisemmin ja ymmärretään myös notkahduksia. Suomi ja TPS sen tietävät, että 
ainoastaan polvista joustamalla pystyy ponnistamaan mittaansakin enemmän – neuvottelussakin. 
       hara 
   


