
             

 
 

Senioritepsiläiset ry.          Jäsenkirje  
 
     Vappuna 2018
Kesää kohden       
Viimeksi otsikoin juttuni ”Kohti talven valkeutta” Aika kauan sitä valkeutta saikin odottaa ja nyt 
sitä tuntuu riittävän yllättävän pitkään. Hiihtokelit olivat kuitenkin lähialueella lähinnä 
tykkilumen varassa, sillä pieni pakkaslumikerros ei riittävästi mahdollistanut latujen tekoja. 
Toivottavasti ”seniorit” ovat nauttineet talvisista harrastuksista. 
Kolme kirjainta, TPS on ollut koko talven hyvin esillä kaikilla eri lajeillamme. Jääkiekossa naiset nousivat vahvalla 
suorituksella liigatasolle ja siitä heille suuret ONNITTELUT. Miehet sijoittuivat Liigan runkosarjassa kakkoseksi. 
Toivottua lisämenestystä ei nyt saatu pudotuspeleissä, mutta ”raikas” kausi toi paljon iloa. Salibandyssa sekä naiset 
että miehet selvisivät molemmat pudotuspeleihin. Jäsenetuotteluissa on vain ollut melko niukasti senioritepsiläisiä 
kannustamassa omaa seuraansa. Toivottavasti kesä tuo parannusta tilanteeseen, kun kolmen vuoden tauon jälkeen 
miehet aloittavat Veikkausliigassa hyvin ja naiset pienten valmennusongelmien kanssa jatkavat nuorella joukkueella, 
niin ikään pääsarjassa. A-pojilla on kova haaste jatkaa kolmen mestaruuden putkea. Mahdollisuus sentään aukeni 
karsintaottelun voitolla.  
Itse yhdistyksen toiminnasta on syytä mainita Naisjaoston aktiivisuus monella eri suunnalla ja Upland-ryhmän 
arvokas työ vaihto-oppilaiden kanssa. Nyt on toiveissa saada ensimmäinen tepsiläinen tyttö Amerikan mantereelle. 
Vuosikokouksessa 4.4. erovuoroiset valittiin jatkamaan ja kaksi ansioitunutta jäsentämme kutsuttiin kunniajäseniksi. 
Lämpimät onnittelut näistä nimityksistä Heikki Mäelle ja Tapio Haritulle.  
Parissa edellisessä jäsenkirjeessä olen kirjoittanut seuran Hall of Fame- asiasta. Jääkiekolla on jo omansa Gatorade 
Centerissä ja keilaajilla omilla kotisivuillaan. Jalkapallon osalta aihe on edistynyt ja toivottavasti löydämme yhteisen 
ratkaisun toteutukseen, niin FC TPS Turku Oy:n kuin itse emoyhdistyksenkin kanssa. 
Kerran vielä keväällä kokoonnumme kahville, pieni tauko ja elokuussa jatketaan hieman uudistetulla 
aikataululla. Toivottavasti jäsenistö osaa edelleenkin arvostaa näitä tilaisuuksia ja niiden tarjoamaa 
antia.  
Muistakaamme kannustaa positiivisella asenteella omia joukkueitamme ja yksittäisiä urheilijoitamme, 
kaikilla mahdollisilla kentillä ja areenoilla.  
Lopuksi toivotan kaikille aurinkoista Vappua ja nautinnollista kesää hyvien ottelutapahtumien äärellä.          Jyrki 
 
 
 

KUUKAUSITAPAAMISISSA GATORADELLA - PARHAASSA SEURASSA! 

< Henrik Tallinder oli tammikuussa haastateltavana ja kertoi valinneensa NHL:n jälkeen 
perhesyistä Turun, Tukholman sijaan. Henrik totesi olevansa iloinen joukkueen tekemisiin, mainiten 
erityisesti nuorten pelaajien vhuiman kehittymisen,  josta syystä hänellä oli luja usko myös 
lopputulokseen. Porukka ehdotti hänelle vielä yhtä vuotta. Vastauksena oli vain hymy. 
Mika Eskola päivitti luottamuksellisesti HC:n tilanteen yli 100 jalkaiselle seniorijoukolle.                                                       

             Jukka Ruotsalainen, >  
helmikuun vieras, toi ylpeänä esiin TPS Salibandyn uutta strategiaa, jossa pyritään ihan lajin huipulle 
maailmassa. Asialle on ihan hyviä merkkejä olemassa, kun viime kaudella peräti 27 mustavalkoista puki 
päälleen myös maajoukkuepaidan. Toisena valintana on olla laadukkain liikuttaja iästä ja sukupuolesta 
riippumatta. Hyvänä esimerkkinä oli Gatoradelle mukana miesten maajoukkuepelaaja Olli Laine.  
 

<  Jarmo Kähkönen, FC TPS:n uusi toimitusjohtaja kertoi maaliskuussa innostuneesti tulevien kausien 
tavoitteista. Talouden hän ennusti tulevan kuntoon, koska ylimmällä sarjatasolla on taas helpompi 
hakea muitakin tärkeitä tukijoita, kuin katsomoon asti kiitettävästi saapuvat.                                        
                                         
               Huhtikuun vierailija Mikko Hyyrynen >  
vakuutti fysiikkavalmentajana ja itsekin huippukuntoiselta näyttävänä tuoreen 

liigajoukkueen harjoitelleen kautta varten hyvin. Keskusteltiin vilkkaasti joukkueen pelaajamateriaalista, 
joka Mikon mukaan on syytä käydä arvioimassa ainakin kaikissa kotimatseissa.  

Näistäkin asioista pääsivät osallistujat kuulemaan ja taas aika etuoikeutetusti – Tulkaa siis taas! 

Elettyä elämää 

Senioritepsiläiset ry. hallitus 2018  
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 



KOKOUKSISSA KOLAHTANUTTA 

 

 
TOUKOKUU  
2.5. KALLE 
KASKINEN  

 Business Club, 
kahvitarjoilu  

klo 12.30, esitys 
klo 13 

 

 
 

 

Seuraavat kuukausitapaamiset Gatorade Centerissä  
ke 2.5 klo 12:30 ja seuraava 1.8. klo 12:00 

 GATORADEN BUSINESKLUBILLA                        
Kuukausikokoukset jatkuvat elokuusta alkaen jo  

klo 12:00  

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 

Tämänkin tiedotteen voit lukea netistä  
 
               
 
 
 

Jo senioriyhdistyksen perustamisesta asti järjestettyjä Kunniatapaamisia jatketaan ainakin jalkapalloilun 
osalta myös tänä kesänä. Kutsua voivat 50v merkkitapahtumana odottaa ainakin jalkapalloilun TPS 1968 
mestaripelaajat. Kutsupäiviksi valikoitunee kuluvan kauden kotiotteluista ne seurat, jotka olivat mukana 
myös mestaruusvuonna 1968, eli HJK, VPS tai KuPS. Muita sinä vuonna pelanneita ei sitten nykysarjassa 
olekaan. Näitä sankareita on koottu toimestamme vuosittain vähintään 20v sitten kunnostautuneille 

ryhmille. Toivomme, että voimme seniorien kautta jo totuttuun tapaan huomioida välillä myös yhtä ansioituneita 
toimijaryhmiä. Toimituksen saaman tiedon mukaan jääkiekon puolella tätä toimintaa jääkiekon pääsarjapelaajille 
suunnittelevat puolestamme nyt TPS –alumnit.   

 
 
 

Henkilötietojanne suojataan kaupankäynniltä 

Toukokuun loppupuolella, tarkalleen 25.5. astuu voimaan EU:n tietosuoja-asetus (GDPR). Tietosuoja-
asetuksen piirissä ovat kaikki organisaatiot, jotka käsittelevät yksityishenkilöiden henkilötietoja 
(esim. henkilön nimi ja syntymäaika, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja postiosoite). Asetuksen 
mukaan jokaisella yhdistyksellä pitää olla ns. tietosuojaseloste, jossa kuvataan yhdistyksen koko 
rekisterikäytäntö. Senioritepsiläiset ry:n tietosuojaseloste on viimeistelyvaiheessa tekeillä.  
Jokaiselta rekisteriin kuuluvalta pitää saada suostumus tietojensa tallentamiseen ja jäsenellä on aina oikeus 
saada tietää, mitä tietoja hänestä on kirjattu. Jotta välttyisimme suuremmalta ”kyselyrumbalta”, voinemme 
ajatella, että liittyessään 2018 jäseneksi ja/tai maksamalla jäsenmaksun yhdistys on saanut suostumuksen 
em. henkilötietonsa tallentamiseksi jäsenrekisteriin. Lupa sisältää myös mahdollisuuden välittää 
jäsentiedotteita tai yhdistyksen tapahtumauutisia sähköpostilla, tekstiviestillä tai kirjeellä. Suostumuksen voi 
luonnollisesti peruuttaa milloin tahansa ja siitä on silloin ilmoitettava kirjallisesti yhdistyksen 
jäsensihteerille. Seniorien jäsenkortit on lähetetty kirjeenä jäsenille ja niistä irti leikattava 
jäsenkortti toimii, kuten esim. pääsylippuna jäsenotteluihin. Jäsenasioita hoitaa Nirkkosen Jussi 
!    kirjoitti Jyrki Aaltonen pj. 
     

  POSITIIVISTA TAI ÄNKYRÄVAPPUA KAIKILLE - TUPSULLA TAI ILMAN !             
 

 

 

 

 
 
 

Kiitosta  ja Kunniaa 

 

Laihiaispoika nuukalle isälleen: 
“Juoksin koko 15 kilometriä bussin 
perässä! ja säästin 5€!” 
Johon isä tokaisi: “Tyhmä kakara! 
Jos olisit juossut taksin perässä olisit 
säästänyt 25€!“ 
 

Elinvoimaa edessäpäin 

Yks Trumppi Amerikast oli soittanu 

suame, mut väärä numerosse.  

Ei se ehtinyt  montaka sanaa sanoma 

sil puhelime vastannel 

vakuutuslääkäril, ku sai terveen 

paperit, ja iha vaa ilman mittä 

tapaamistaka! 

 

http://fc.tps.fi/fi/seura/senioritepsilaiset/tapahtumat


Alumnilla (lat. alumnus 'kasvatti' < alere 'ravita') 
tarkoitetaan jossakin, alun perin oppilaitoksessa 
aiemmin opiskellutta henkilöä. Sana alumni on 
alun perin monikkomuoto latinankielisestä 
sanasta alumnus, joka tarkoittaa suojattia, 
kasvattia tai oppilasta.      
Alumnitoiminnalla tarkoitetaan näille henkilöille 
järjestettävää toimintaa. (Wikipedia) 

 
KESÄN JÄSENETUPELIT (voimassaoleva jäsenkortti mukaan!) 

pe 31.8.  MIESTEN LIIGA TPS – PS Kemi klo 18:30 Veritas Stadion   
ti 22.5.    MIESTEN LIIGA TPS – FC HONKA klo Veritas Stadion   
KAIKKI  NAISTENLIIGAN KOTIOTTELUT yläkentällä osoitteesta naisten Liiga 

 

la 14.7. TEPSILÄISET ry:n järjestämä VIERASPELIMATKA kutsuu myös 

senioreita mukaan Veikkausliigan klassikko-otteluun HJK-TPS lauantaina 14. 
heinäkuuta 2018.  
Matkan hinta vain 28€ sisältäen edestakaisen bussikuljetuksen sekä tasokkaan 
istumapaikkalipun Telia 5G Areenan pääkatsomoon. Matkanjohtajana iki-
ihana Johanna Leppänen ja tähtikommentaattorina ”Hese” Suhonen. Asiatiedot ja 
ilmoittautuminen tästä linkistä tai nettisivuilla tps-klubi@tepsilaiset.fi Ole nopea! 

 

Muuta kulttuuria 

”Skeepo” Leinolla on saatavana jonkin verran lippuja Emma teatteriin 12.7. klo 19:00 Love me 
Tinder – näytökseen. Lippujen hinta 34/32 euroa.  Kyselyt: Seppo Leino 040-8306452

 
 
 

TPS - mittaansakin suurempi yhteisö 
Kahdeksan pääsarjajoukkuetta - hei! 
Turun Palloseuran palloilutoiminta on taas kasvanut yhdellä uudella pääsarjajoukkueella, kun naisten jääkiekko on 
palaamassa Suomen ykköstasolle. Näin monta seuratason palloilujoukkuetta aikuisten huipputasolla, lähestynee 
maailman ennätystä, tarjoten mahdollisuuksia kuulua monin eri tavoin jäsenenä mustavalkoiseen joukkoon, 
yhtenäistyvien toimintatapojensa ohjaamana. 
 
Miten niin suurempi TPS? 
Turun Palloseuran jäsenseurat tarjoavat laajalle pelaaja- ja kannattajamäärälle on samalla tarjoutunut mahdollisuuksia 
elää mukana yhdistyksissämme myös peli-tai muun toimijatehtävän jälkeen. Se voi tapahtua ihan omaksi hyödykseen, 
varsinkin jos osoitekirja alkaa olla koristeltu yliviivauksin.  
Tukitoimintaa edustavat tarpeellisessa tukitarkoituksessa, omalla tärkeällä tavallaan, myös irralliset kannattaja- tai muut 
ryhmittymät, joissa asiat ovat valitettavasti vaikeammin seuran hallittavissa ja joskus jopa hyväksikäytettynäkin. 
 
Alumnitoiminta on laajentunut 
Yhtenä toimivana ilmentymänä ja jääkiekon oheistoimintana on 
jo jonkin aikaa pyörinyt moneen muun liigajoukkueen tapaan 
jääkiekon TPS alumni – ryhmittymä. Sen rooli onkin viime 
vuosina korostunut jäsentensä, eli entisten edustus-
jääkiekkoilijoiden toimesta.  
Erilaisissa keskusteluyhteyksissäkin esillä ollut asia näyttää 
vaativan hieman selvitystä siitä, mistä alumnitoiminnassa on 
kysymys. TPS alumnitoiminta toimii entisten TPS- 
edustusjääkiekkoilijoiden vetämänä yhteistoimintaryhmänä, 
joka saa luvanvaraisesti kantaa myös seuratunnusta aatteellisuutensa kautta. Tämä ryhmittymä korostaakin arvoinaan 
niitä asioita, joista jääkiekkokulttuuri muutoinkin muodostuu ja joiden kautta entiset kiekkoilijat voivat olla apuna 
rakentamassa pohjaa mm. tuleville kiekkoilijoille ja koko lajin tulevaisuudellekin, tällä hetkellä ainakin HC TPS Oy:n 
osittain tukemana. Menestystä eteenpäinkin tällaiseen yhdistävään ja vastuullisuuteen pyrkivään toimintaan! 
Senioriyhdistyksemme tarjoaa kuitenkin mahdollisuuden olla yhdistyksen jäseninä, niin Alumneille kuin pääsarja-
pelaajille, ja niille tuhansille ihmisille, jotka ovat olleet mahdollistamassa myös heidän pelaajauraansa Tepsissä.  
 
 
 
 
 
 

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 TPS -hallintaisessa edustusjoukkueessa. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä 
henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. 

https://www.palloliitto.fi/ottelut-ja-sarjat/naisten-liiga/ottelut
http://www.tepsilaiset.net/tapahtumat/kausi-2017-2018/vieraspelimatka-hjk-tps-1472018/
mailto:tps-klubi@tepsilaiset.fi


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 lähestyy pelin ymmärtämiseen kannustavan esimerkin pohjalta Hara 

Pelin nimi on Peli!  
...lukee Juhani Wahlstenin urasta kertovassa kirjassa ”Juuso-aikaansa edellä.” Kirjan nimi on hänen oppilaidensa 
keksimä, mutta samalla kunnianosoitus visionääriselle Palloilumiehelle.  
Juuson ajatusten mukaan tärkein asia urheilu-uran aluksi on asenne, eli tutkia ja rempata ihan ensiksi itseään yksilönä. 
Tämä asia on usein oman ”olla jotakin”-ajatuksen kääntäminen ”kehittyä joksikin”-muotoon eli lähteä ”matkalle” 
Toinen hänen puheissaan usein esille tuleva Juuson mukaan, varsinkin lasten kanssa, tulee välttää ”pakko voittaa”- 
tilanteita, jotka vievät aina myös toisen perusasian eli peli-ilon ja tuo tilalle pelon. Hän kysyykin, ovatko aikuiset vieneet 
erityisesti lapsilta sen peli-ilon, joka syntyy parhaiten tasaisissa peleissä syntyvistä kokemuksista. Joukkuepelin 
kokemukset kun ovat parasta mahdollista tukea yhteisössä elämään oppimiselle. ”Oppimisprosessissa voittamiset ja 
tappiot asettuvat kuitenkin lopulta tasapainoon, David ja Goljat–asetelmankin luodessa kehittävän haasteen 
ylimielisyydelle” uskoo Juuso kokemuksensa kautta. Esimerkiksi hän ottaa Jalkapallon Eurocup-ottelun Inter Milan – TPS 
syksyllä 1987 Milanossa, jonka TPS voitti 1-0, hänen ollessa itsekin aistimassa asiaa ihan paikan päällä. 
Juuso on ollut omankin kokemukseni mukaan pelin kehittämistä tutkiva visionääri ja pelaajaa tukeva kasvattaja.  
Oman ahkeruutensa, ammattinsa ja erinomaisen kielitaitonsa avulla hänellä on ollut myös kyky sulautua ja samaistua 
ympäristöihin, joissa maailmanluokan laatu on ollut läsnä. Hänen karriäärinsä on Suomen mittakaavassa ykkösluokkaa ja 
mentoreidensa laatu kohdallaan. Vanhojen filosofien ohje; ole tekemisissä sellaisten kanssa, jollaiseksi haluat tulla! - 
on Juuson kohdalla toteutunut mallikkaasti. Päästyään ihailemaan jo nuorena Erik Frenckellin sujuvaa käytöstä ja 
saatuaan kokea kansainvälistä jääkiekko-osaamista Joe Wirkkusen aikana, olivat oppivuodet jo alkaneet. Olli Virhon 
fyysisen valmennuksen metodien oppiminen johti pitkään peliuraan, siirtyen sittemmin valmennustyöhönkin.  
FC Barcelonan hallitusjyrä Pablo Negren kanssa vietetty aika ja ystävyydet mm. jalkapallonerojen Ladislao Kubalan, Rinus 
Michelsin ja Horst Weinin kanssa, osoittavat hänen laaja-alaisuuttaan pelin kehittämiseen. Toimiminen valmentajana 
useissa maissa, on varmaan ollut ”tutkijalle” mainio syy kokeilla ja oppia lisää ison pelin, eli elämän ymmärtämisen 
ideaa; ”kun ymmärrät, näet enemmän”- viisautena. Vertailuna ja Barcelonaan liittyvän sivistyksen kontekstina Juusoon, 
lisäisin Pep Guardiola- nimisen työmyyrän, joka tekee työtään maailman huipulla, mutta kuunnellen ja tutkien nöyrästi, 
varsinkin ”isommakseen” kokemiensa vaikuttajien kommentteja - ja siis ihan vaan kehittääkseen itseään 
huippuvalmentajaksi- siis oikeastaan siis omalle paikalleen!  
 

Pelin aakkoset, eli Nauti Pelistä ABC -oppimismenetelmä palloiluun  
Tutkijalta syntyy ennemmin tai myöhemmin myös ”väitöskirja”, jollainen on sittemmin ollut useimpien 
huippuinnovaatioidenkin takana. Niiden ymmärrettävyys riippuu tekstin yksikertaisuudesta, ja sen kautta pelin 
yksinkertaistamisesta.  Valitettavan moni joutuu innostuksessaan aloittamaan ikään kuin takaapäin, Ääkkösistä ja 
Öökkösistä , joutuen melko varmasti palaamaan perusasioihin, jota syö jatkuva pomppiminen pikkuasiat edellä.  
Juuson luoma pelinoppimisen ABC – menetelmä estää tällaista ajanhukkaa. Pääajatuksia tästä menetelmästä on onneksi 
oikeasti käytössä, niin jokapäiväisessä koulutuksessa, kuin pääsarjatasollakin. 
Pohja-ajatus ihan oikealle evoluutiolle on pelin ymmärtämisessä. Pelin ymmärtämisen perusasiana on pelivälineen 
sijainti suhteessa pelaajiin ja kenttäalueeseen.  Hyökkäyspelissä pelivälinettä hallitseva tarvitsee aina apua muilta, 
pyrittäessä siirtymään jollain mielekkäällä tavalla maalia kohti. Puolustuspelissä pelivälinettä kohti liikkuva pelaaja 
tarvitsee myös vahvaa tukea, estääkseen vastustajaa etenemästä, eli ihan elämän makuista ”kaveria ei jätetä”- 
joukkuepeliä.  Perusasiana ei siis ole kysymys vain maalista, vaan ”matkasta” siihen! Pelaajankaan ei tarvitse aina 
uudestaan aloittaa alusta, kun aika yksinkertaiset perusasiat siirtyvät ”punaisena lankana” pelaajan oman havainnoinnin 
tueksi ja edelleen kehitettäväksi. Tämä taitaa olla se ainoa pelikirja, joka tarvitaan - ja tietysti täydelliset tekniset taidot, 
eri pelitilanteista selviämiseen.  
Tutkivaa asennetta väheksytään usein, sinänsä tärkeän, aikuisten ”äijävalmennuksen” piirissä, jossa myös pikatulokset ja 
”minun totuuteni”- asetelma jylläävät pääasioina, joita kuitenkin vain hetkellinen sarjataulukko heijastaa. Mutta kuka 
teki sen systemaattisen alkutyön huippupelaajan kanssa? Juuson ajatuksissa pelin kehittyminen on ollut johtolankana 
pelaajan kasvattamisessa jSiinä ”putkessa” ei ole aina ollut ”pakko” voittaa, vaan kehittyä hyvässä ympäristössä kohti 
huippusuorituksia, näkyen sittemmin kentälle siirtyvänä yhteistyönä. Ei yhdellä pelitavalla, mutta em. pelitaito-
ominaisuuksilla ja yllätyksellisyyteen yltämällä. Juuson ei tarvitse enää tätä selittää, koska asia on käsittääkseni 

”hoidossa” ja siltä pohjalta myös edelleen kehitettäväksi. Juuso on siis ollut aikaansa edellä!  Nähdään taas kentillä 

…ja henkevä tervehdyslinkki tässä Juusolle ja miksei koko seuraväelle!  hara 
 

Senioritepsiläiset ry toivottaa kaikille jäsenille perheineen,  
Iloista ja liikunnallista Vappua! 

https://www.youtube.com/watch?v=xC5gFakHeMk

