
            
 
 

Senioritepsiläiset ry.              jäsenkirje vappuna 2017 2.painos 
 

Elämä on yllätyksiä täynnä. Itse olin ajatellut vähentää sidoksia erilaisiin yhdistystoimintoihin ja panostaa 
liikunnallisiin harrastuksiini.  Sitten iskettiin ”puun takaa” vähäisen pelikokemuksen omaavaan 
seniorikansalaiseen. Ansioituneet yhdistyksemme jäsenet alkoivat houkutella puheenjohtajaksi. Kun en riittävän 
ponnekkaasti torjunut tarjottua tehtävää, niin siinä sitten kävi, että Senioritepsiläiset ry:n vuosikokouksessa 
5.4.2017 valinta toteutui.  SUURET KIITOKSET luottamuksesta. Saappaat ovat Tapio Haritun ja Kari Kauppilan 
jälkeen todella suuret täytettäväksi ilman yhtäkään pääsarjaottelua missään Turun Palloseuran lajivalikoimassa. 
Juniorina pelasin tosin jossain kakkosjoukkueessa jalkapalloa, jääkiekkoa ja jopa jääpalloa. Ikämiehenä potkin vielä 
vähäsen palloa entisten mestareiden jatkeena. Keilailua harrastin 70-luvulla TPS:n keskiviikkovuoroilla ja 
salibandya (sählyä) myös 70-luvulla mm Silvennoisen Ossin kanssa Turun Yliopiston Sammon malja-sarjassa. Kaikki 
emoseuran lajit ovat siten tuttuja. Varsinaisen seuratoiminnan aloitin TPS:n nuorisojaostossa 1970-luvun alussa, 
olin perustamassa juniorijalkapalloa 1975 ja sen jälkeen ollut mukana pariin otteeseen joukkueenjohtajana 
jalkapallon A-nuorissa. Nyt on kulunut reilut 10 vuotta Senioritepsiläisten hallituksessa. Valinta puheenjohtajaksi 
tuntuu erityisen lämpimältä, sillä Leo-isäni oli perustamassa edeltävää yhdistystämme Turun Palloseuran Tuki 
ry:tä keväällä 1958. Onnekseni ei tarvitse yksin toimia, sillä saan avukseni tutun hallituskoostumuksen. 
Senioriyhdistyksen tehtävänä on myös vaalia yhteistyötä Turun Palloseuran eri alayhdistysten välillä ja siitä 
hyvänä esimerkkinä on yhteisen logon eli seuramerkin käyttöönotto. Jatkamme edelleen perinnekeräystä ja 
olemme mukana 100-vuotishistoriikin valmisteluissa. Olemme myös käynnistämässä jalkapallon Hall of Fame- 
kunniaseinää, ainakin siltä varalta, että sopiva paikka jostain löytyy viimeistään Turun Palloseuran 
100-vuotisjuhliin syksyllä 2022. Sitä ennen toki juhlimme seuran 95-vuotista toimintaa tulevana 
syksynä. Kokoonnumme yhteiselle kahville vielä toukokuussa, sitten pari kuukautta taukoa ja 
elokuussa taas jatketaan. Toivon edelleen runsasta osanottoa tilaisuuksiin.  
Ennen vappua alkaa jalkapallon nousutaistelu takaisin Veikkausliigaan. Olkaamme kaikki iloisella ja 
kannustavalla mielellä mukana Veritaksella. Toivotan kaikille aurinkoista Vappua ja antoisaa 
alkavaa kesää.                      Jyrki Aaltonen, pj 
 
 

 

-Senioritepsiläiset ry:n vuosikokous ajalta 1.5. – 31.12. 2016 pidettiin Gatorade Centerissä 5.4.2017   
Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin syntymätepsiläinen  Jyrki Aaltonen ja yhdistyksen kunniajäseneksi kutsuttiin 
samalla väistyvä puheenjohtaja Kari Kauppila. Uuteen, mutta ei juurikaan muuten uudistuneeseen hallitukseen, 
valittiin jäseniksi yläpalkissa näkyvät, eri lajiyhdistyksiä edustavat ja muut sääntömääräiset jäsenet.   
- Jalkapallon M35-sarjan SM-turnaus järjestetään kesällä Turussa, TPS:n ikämiesten toimesta.  
- Maailman parasta Salibandyä Euro 2017 turnauksessa 27.-29.4 Marli Areenalla  
- Pieni, mutta  ansaittu Turun Palloseuran 95v juhlatilaisuus toteutuu jo  syksyllä  ja 100v historiikin koonti  
etenee. Näitä juhlia varten tarkennetaan mm. TPS yhdistysten jäsenten taustatietoja seuramme historiassa. Voit 
kysyä omiasi Pertti Perkolta ja tarvittaessa myös täydentää tietojasi, ihan muitakin juhlaseremonioita ajatellen.  
- Senioriyhdistyksen vuosikokouksessa 5.4. hyväksyttiin Turun Palloseuran merkin heraldiikka ja käyttöohje on 
vahvistettu käytettäväksi, ainoana kaikkien yhteisöjemme toiminnassa.    
   
 
 
R.I.P  

Mikko Kirkkola  10.12.1934 -  8.4.2017 
Keskuuteemme on saapunut suruviesti. Arvostettu Seniorijäsenemme ja pitkäaikainen 
TPS-toimija ja hallitusjäsen Mikko Kirkkola on siirtynyt ajasta ikuisuuteen. 
Mikko edusti tepsiläisyyttä parhaimmillaan. Me kaikki muistamme hänet määrätietoisena 
herrasmiehenä, jonka sydän sykki TPS:lle. Nuoremmat muistavat hänet myös 
ansiokkaasta toiminnastaan Upland Overseas –ohjelman vastuullisena johtajana. Hän 
vastasi Juuso Wahlstenin perustamasta TPS:n ja Upland Country Day Schoolin vaihto-

oppilastoiminnasta kolmen vuosikymmenen ajan. Mikolle on myönnetty Liikuntakulttuurin ja urheilun ansioristi ja 
Turun Palloseuran kultainen ansiomerkki. Mikko on saanut ansaitsemansa paikan myös TPS Hall of Fame 
galleriassa.  
                          Ari Aho 

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, Jarmo Kytöhonka, Jari Hänninen 

Elettyä elämää 

KOKOUKSISSA KOLAHTANUTTA 

 



Kausikorttien hinnat: FCTPS  

Aikuinen 160 € 

Opiskelija/eläkel/työtön 120 € 

Lapsi (7-16 v) 40 € 

Kannattajakausikortti 99 € 

Kannattajakausikortti 80 € 

(opiskelija/eläkeläinen/työtön)  

 

 
Seuraava kuukausitapaaminen ke 3.5. klo 13 Gatorade Centerissä  

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

Huom! tämä osoite toimii myös tps.fi kauttta 
 
… JA LISÄÄ TULOSSA!  

 

Teatteria tarpeisiinne 

Skeepo tarjoaa erikoishintaisia lippuja ”näytelmiin” Soita Seppo Leino 040-8306452 
1. Fingerpori Emma teatterissa 12.7.klo 19 a´29€,  
2. Seitsemän veljestä  Turussa  5.12. a´36/34€   

 

Vappupakki! 

                  
 
Vappu on nykyisin ehkä tasa-arvoisin juhlapäivä kalenterissamme, kun kaikki nostelevat lasejaan tai tölkkejään 
mitä moninaisimmilta arvopohjilta ja mitä kummallisimmissa porukoissa.  Toimitus poimi Turun puolesta pari 
aiheeseen liittyvää ”tasa-arvotekstaria”, joiden jalo tarkoitus paremman odotuksesta, poikii usein vahvasta 
kuolemansynnistä nimeltä kateus!  
 
Tekstari 15.1.2017  
Kun tuo luistelumato saatiin taas toimimaan, niin 
voitaisko edes vähän ajatella niitä, jotka eivät osaa 
luistella. Olisi hienoa, kun siitä voitaisiin edes puolet 
hiekoittaa tavallisille tallustelijoille. 
 
 

  
Tekstari 22.4.2017  
Samppalinnan maauimalan remontin valmistuttua, 
tulisi ajatella myös meitä vähemmistöä, joka ei osaa 
uida. Aika helposti voitaisiin vaikka kerran tai pari 
viikossa tyhjentää kallis allas, jotta me uima-
taidottomatkin pääsisimme altaaseen

Demokratiassa on valtiollisena järjestelmänä pysyvä vika. Siinä myös idiootit saavat äänestää. 
 Diktatuurissa idiootit eivät äänestä - He ovat vallassa. ( Jari Tervo) 

 
Kausikortti on myös kannuste!  

Turun Palloseuran eri lajiorganisaatiot tarjoavat konkareilleen etuja, mutta tarvitsevat kaikki myös jäsentensä tukea 
eri tavoin.  Kausikorttipaikka on kunniapaikka Sinulle, mutta myös kaverillesi tai jälkeläisellesi. Tarjoa hyvää paikkaa 
myös hyvälle kaverillesi ja senkin kaverille, kokoontuaksenne aina porukalla ”arvioimaan” mustavalkoisten otteita  
tai vain tulemalla kannustamaan - väriä tunnustamalla! 
 
Ajankohtaisimpana esimerkkinä lienee nyt seuralle aika kalliiksi käyvät jalkapallo-
ottelut Veritas – Stadionilla, johon noin 950 FC TPS Oy:n omistajan joukosta tuli 
hieno ehdotus, toisen tai kolmannenkin kausikortin hankkimiseksi, vaikkapa 
lahjaksi tarvitsevalle.  Korttikauppa ponnahti heti kovaan nousuun. Kaverin tai 
perheenjäsenen saaminen vierelleen katsomoon, on myös tärkeä 
kanssakäymisen muoto ja /tai jopa kiva huomionosoitus. Ota yhteys: Timo 
Tuominen 0400-509904 timo.tuominen@tps.fi   tai   www.fc.tps.fi   
Futiskausi alkaa Veritaksella la 29.4. klo 19:17 ja seuraava matsi Veritaksella la 
13.3. klo 19:22 (arvasitko miksi?) 

Helpoin tapa saada tietoa koko musta-valkoisen lajikirjomme toiminnasta löytyy osoitteesta  www.tps.fi        

Elinvoimaa edessäpäin 

http://fc.tps.fi/fi/seura/senioritepsilaiset/tapahtumat
mailto:timo.tuominen@tps.fi
http://www.fc.tps.fi/
http://www.tps.fi/
http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl1OW576_TAhVpCpoKHU27AaoQjRwIBw&url=http://www.apachefoorumi.net/index.php?topic%3D71012.0&psig=AFQjCNGgL8gvK1JgeDzvR8EgUqwCq12DkQ&ust=1492668938337660


 

 
Gloriaa kaikille kasvattajaseuroille! 
TPS tunnetaan valtakunnallisestikin ehkä maan merkittävämpänä palloilulajien kasvattajaseurana.  
Moni meistä senioreistakin on saanut mahdollisuuden kasvaa omiin mittoihinsa tässä seuraympäristössämme.  
Itseäni kuitenkin harmittaa hyvin positiivisen ”kasvattajaseura”-statuksen omavaltainen väärinkäyttö julkisuudessa, 
julistettaessa kasvattajaseuraksi usein vain yksi yhteisö ja usein unohtamalla tahallisesti tai tahattomasti muita 
taustatekijöitä. Eikö pelaajan kaikki seurat voisi olla kasvattajaseuroja, siitäkin huolimatta, että hän ehkä jatkaa 
harrastustaan toisessa seurassa? Syyllistää pitäisi kai vain niitä, jotka olivat aiheuttamassa liikunnallisen harrastuksen 
lopettamisen kokonaan, ilman seuran sisäistä ohjausta jatkoharrastamiseen.  
  
Lajien viralliset säännöt antavat osviittaa näistä asioista, mutta ne koskevat vain huipputasolle tehtäviä siirtoja, jossa 
tarkoitus on kompensoida rahallisesti syntyneitä kuluja ja/tai palkita hyvästä kasvatustyöstä. Järjestelmässä 
maksajina kasvattajarahastoon ovat ne seurat, jotka peluuttavat toisten kasvattamia pelaajia, sekä liitot jotka 
maksavat myös seuran oman kasvatin käytöstä esim. maaotteluissa. Voinemme olla aika tyytyväisiä kaikissa 
lajeissamme kasvatusrahoista, eli uskoakseni olemme päässeet selvästi plussalle ainakin kappalemääränä laskien.  
Eräs esimerkki paremmin tuntemani jalkapalloilun yhteistoiminnasta ainakin Turun Nappulaliigan kanssa ; 
TPS-jalkapallo on junioritoiminnassaan vähintään jatkokasvattanut TuNL:n poikapelaajia, jotka ovat pelanneet jo nyt 
yhteensä yli 2.600 jalkapallomaaottelua. Pelkästään nämä, yhden tahon kanssa saavutetut tulokset, vahvistavat 
Palloliitonkin suosittelemaa seurojen profiloitumista ja uutta yhteistyötä myös nykylasten vanhempien kanssa.  
Kaikkien TPS lajiemme kohdalla toteutuneet huimat maaottelumäärät yhteensä nostavatkin seuramme 
ensimmäisessä lauseessa esittämääni huippu-urheiluarviointiin. Mikä tahansa seura, joka edes osittain kasvattaa 
pelaajia tälle tasolle, ansaitsee kuitenkin asiasta kunniansa, jota sen tulisi kasvattajana myös itse arvostaa.   
 

Edellä mainittua paljon suurempi yhteiskunnallinen arvo on mielestäni niillä noin 99% kaikista 
pelaajista, jotka eivät ole yltäneet em. huipputasolle asti, mutta ovat saaneet joukkuepelin mukana 
kasvaessaan harrastuksen ja mahdollisuuden kokea merkittäviä asioita jopa 
loppuelämäänsä. Kasvun tukena niitä asioita löytyy paljon, mutta kaveruuden 
tuoman yhteisöllisyyden ja vuorovaikutustaitojen ymmärtämisen lisäksi, 
merkittävimpinä ainakin itsehallinta-kykyjen kehittyminen ryhmän pelisääntöjen 
kautta, sekä vastuullisuuteen kasvaminen, eli oman ”tontin” hoitaminen ryhmän 
sisällä.  
Lapsen ja nuoren kasvattaminen tapahtuu tietysti myös muissa ympäristöissä, kuin 
seuratoiminnassa, joten kaikkea vastuuta siitä ei pidä ottaa, mutta erityisesti 
yhteistyö koti- ja kouluyhteisön kanssa tulee ottaa huomioon, informoimalla ja 
osallistamalla myös näitä tahoja periaatteinemme.  Näin syntyvä keskustelu auttaa 

yleensä myös seuratoimintaa saamaan sovitettua jotain osaamistaan kasvatukseen, onnistuakseen 
kokonaisvaltaisesti pienen pelaajan parhaaksi ja ohjaamaan häntä ennen kaikkea nauttimaan pelistä.
        
 hara 
ps. Ajankohtaista pelaajakasvatuksesta; TPS A -nuoret taas Suomen mestaruuteen salibandyssä ja Jalkapalloilun A-
nuoret karsintasarjan voittoon saaden 3 lähtöpistettä SM sarjaan ja naiset jatkavat tappioitta Naisten Liigassa. 
TPS kasvatti  Juuso Nieminen aloittaa A-junnuissa saatuaan juuri kansainvälistäkin kunniaa, valmennettuaan 

pikkuleijonat MM- hopealle. Kalle Kaskinen ja Sami Salo saavat mukaansa liigan valmennusryhmään omiksi 

pojiksi katsottavat Kimmo Rintasen ja Fredrik Norrenan, Saku Koivun ja Antero Niittymäen tukiessa tätä 

organisaatiota. Entisten kasvattien kiitokset tästäkin loppukasvatuksen onnistumisesta kaikille siinä mukana 

olleille!   
 

                        
 

JÄSENKIRJEET JULKAISTAAN NETTISIVULLAMME JA LÄHETETÄÄN SÄHKÖPOSTILLA KAIKILLE 

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

Toimitamme sen myös kirjepostina erikseen pyydettäessä 

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

 

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


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 Matti Linnelän muisteloita ja samalla kunnianosoitus kaikille joukkueiden tukihenkilöille   

 

MEHUPOIKA – Lähes sankari siis itsekin, Tepsiläinen muistelo 

1960-luvulla TPS pelasi jääkiekon kotiottelunsa Urheilupuiston kaukalossa, nykyisen yleisurheilukentän katsomon 
läheisyydessä. Tuolloin nykyisen katsomon tilalla oli vanha puinen katsomo, jonka tiloissa sijaitsivat mm. 
jääkiekkoilijoiden pukeutumistilat. Näistä tiloista pelaajat siirtyivät pelitamineissaan kaukaloon ja siellä kaukalon 
vieressä olevaan ”kamiinakoppiin”. 
 

Sankaritarinani sai alkunsa vuonna 1962, kun Lasse Kiili hoiti minut, Hessu Suhosen , Erkki Kiilin sekä Seppo  ja Erkki 
Ingbergin mehupojiksi TPS:n otteluihin. Lasse tunsi ”luottopakit”, tiesi mitä tilasi. Homma hoitui. 
Eipä tarvinnut Lassen houkutella. Innokkaina otimme tarjotun pestin vastaan. Olimmehan kaikki mukana Tepsin 
juniorijoukkueissa pelaajina. No, Seppo oli eksynyt jostain syystä TuToon. 
 
Oli siinä pikkupojalla ihmettelemistä. Ensin pääsi ilmaiseksi järkkärien ohi kentälle pelaajien mukana, heidän 
siirtyessään pukukopista kenttäalueelle. Ensimmäisen erätauon lähestyessä haettiin yleisurheilukentän takaosassa 
olevasta baarista isot 10-litraiset alumiiniset mehukannut ja koriin laitetut fajanssimukit. 
Toinen pari pääsi kotijoukkueen koppiin ja toinen pari joutui vierasjoukkueelle. Tuolloin urheilupuistossa joukkueet 
eivät tauon aikana poistuneet pukukoppeihin vaan tauolla oltiin jään reunalla tai tuossa ”kamiinakopissa ”. Tämä 
koppi oli ensisijaisesti kotijoukkueen käytössä. Pääsääntöisesti pelaajat istuskelivat ulkona vaihtoaitiossa. 
Muistaakseni kovilla pakkasilla vierasjoukkuekin pääsi vähän lämmittelemään? 
 
Mehupojan jännittävin vaihe oli ylittää liukas kaukalo mehukannujen ja korien kanssa. Kaatumisia ei sallittu eikä niitä 
myöskään tapahtunut. Moista iloa runsaalle yleisölle emme ammattimiehinä halunneet antaa. 
Itse hommahan oli toimenkuvaltaan selkeä. Kupit jaettiin ja toinen kaateli kannusta kuumaa mehua pelaajille. 
Tarkkana seurattiin, josko joku haluaisi lisää. Varmaan siinä tuli vähän annettua ohjeitakin yksittäisille pelaajille 
mehun kaadon lomassa. Korvat höröllään kuunneltiin valmentajien ja pelaajien sanomisia. Niitä tietenkin 
asiantuntijoina kerrottiin kateellisille koulussa sävyyn: ” Pepita tai Niekku sanoi, että . . . ”Vierasjoukkueen kopissa 
tietenkin houkuttelimme heidän parhaita pelaajiaan Tepsiin. Varmaan silloiset isot tähdet Lasse Oksanen, Raimo 
Kilpiö, Mölli Keinonen ja muut hymyilivät itsekseen rekrytointiosastomme aktiivisuutta. Ettei vaan Juuson siirron 
takana edes vähän ollut mehupoikien värväykset . . . Yritystä oli. 
 
Oli se vaan niin hienoa morjenstella Niemen Eskoa, Pepitaa, Nurmen Maukkaa, Heinosen Rappea, Soinin Votia, 
Mesiä, Jorma Laapasta, Kiilin Lassea, Sveholmin Kaitsua jne. Toki he nyt näin tärkeät joukkueen toimihenkilöt 
muistivat, vai muistivatko? Toisella erätauolla sama juttu uudelleen. Pelin loputtua mehua ei enää ollut tarjolla. 
 
Siirryttiin Kupittaan avotekojääradalle 
Ilmeisesti hoidimme hommamme vähintään tyydyttävästi koska saimme jatkaa seuraavanakin vuonna eli 1963. Nyt 
olikin siirrytty Kupittaalle rakennetulle tekojääradalle, ei siis vielä kattoa. Mehu haettiin jalkapallostadionin takana 
sijaitsevasta kahvilasta. Mehu oli muuttunut lämmitetyksi punaiseksi Piriksi. Mehut ja kupit kannettiin kahvilasta 
jääkiekkokaukaloiden pukusuojiin. Nyt oli kummallekin joukkueelle omat pukusuojat, myös erotuomareille oma 
koppinsa mehutarjoiluineen. Tepsin pelaajat pukivat edelleen pelitamineet jalkapallostadionin pukukopeissa ja sieltä 
kävellen jäälle. Vastustajat menivät suoraan tekojääradan pukusuojiin. 
 Me mehupojat saimme viitteitä kansainvälisyydestä, kun Tepsin valmentajaksi oli kiinnitetty kanadalainen Red 
Olsen. Hän puhui vain englantia, Mikki Lumikko käänsi pelaajille ja me mehupojat hoidimme tarjoilun. Kaikilla oma 
vastuullinen roolinsa. Kauden päätteeksi TPS nousi takaisin mestaruussarjaan - Sankareita me kaikki. 
      Matti Linnelä 
 

 
 
 
Mailman kaikkest paremppa liikunta o see, ku vääristää sevverra et autta kaveri jaloilles! 

  Positiivissi funteerauksi turuks. 

LIIKUNNALLISTA  VAPPUA  
KAIKILLE !                hallitus 


