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Leena Uronen, Marjut Teräs, Jarmo Kytöhonka, Jari Hänninen
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jäsenkirje syksyllä 2018

uh hellettä!

”Pitkä kuuma kesä”, kuten Pobeda jo vuonna 1985 lauloi, on nyt
takana ja aivan ennätyksellisen pitkänä. Kuuma se on ollut myös
kesällä pelanneille TPS-jalkapallojoukkueille. Naiset taistelivat itsensä
ylempään jatkosarjaan, mikä on hyvä suoritus alkukauden vaikeuksien jälkeen. A-nuoret joutuvat
todennäköisesti tänä vuonna jäämään ilman mitaleita, kolmen peräkkäisen mestaruuden jälkeen, mutta
13 ja 15 vuotiaat voittivat kumpikin ikäluokkansa valtakunnallisen lopputurnauksen.
Miehillä kausi jatkuu lokakuun loppupuolelle ”kuumana”, sillä sarjapaikan varmistaminen vaatii hyviä suorituksia
koko joukkueelta, jollaiseen joukkue ylsi ”Turun Derbyssä” Toivon, että senioritkin kannustavat runsaslukuisesti
joukkuetta kotikatsomossa myös jatkossa.
Miesten salibandy tulee varmasti olemaan mielenkiintoinen vahvistusten ja paluumuuttajien
ansiosta. Uudestaan pääsarjatasolla on aloittanut naisten jääkiekkojoukkue. Olemme
avustaneet joukkuetta taloudellisesti varustehankinnoissa ja kun joukkueeseen on saatu
merkittävä vahvistus maajoukkuetasolta, niin luotetaan lopputulokseen.
Liigaa pelataan taas uudistuneessa Gatorade Centerissä, myös mielenkiintoisesti uudistuneella
joukkueellamme. Naisten jääkiekon- ja salibandyn kotiottelut sekä A-nuorten jääkiekko ovat maksuttomia
jäsenillemme, sekä lisäksi erikseen sovitut miesten jäsenottelut jääkiekossa ja salibandyssa. Kaikkinensa
osallistukaamme aktiivisesti ”omien” joukkueittemme kannustamiseen.
Kesällä oli muutama jäsentapahtuma (Seili, HJK-ottelu ja Turun Konekeskus), mutta osallistumishalukkuus oli hyvin
niukka, mikä on harmillista. Toivon, että kuukausitapaamisten lisäksi meillä olisi muutakin toimintaa, mutta silloin
pitää myös löytyä osallistujia. Hyvä mahdollisuus aktivoitua on osallistua naisjaostomme järjestämään
teatteriretkeen Poriin 3.11. katsomaan farssikomediaa ”Tenorit liemessä”
Kuten aktiiviset jäsenemme ovat varmaan jo huomanneet, Senioritepsiläiset ry:n kotisivut (internet) ovat
uudistuneet, josta tarkemmin tässäkin kirjeessä. Suuri kiitos tulee osoittaa Tepsiläiset ry:lle ja sen puheenjohtajalle
Eero Wallinille. Hänen myötävaikutuksestaan saimme merkittävää apua niin sivujen suunnittelussa, kuin myös
taloudellisesti. Sivujen päivitys etsii vielä muotoaan, mutta luotan sen löytyvän ja lopputuloksena saamme
jäsenistöämme hyvin palvelevan tietokanavan. Käykää katsomassa ja antakaa palautetta.
Kuukausitapaamisissa näemme tuttuja, kuulemme viimeisiä TPS- kuulumisia ja myös tietoa toiminnastamme. Niihin
kannattaa osallistua. Syksy on ruskan ja polkuretkien aikaa. Lähialueillamme on kolme erinomaista
retkeä syys-lokakuun vaihteessa. Niistä saat tarkempaa tietoa kotisivujemme Ajankohtaiset- otsikon
alta tai kyselemällä minulta. Olen itse harrastanut tuon tyyppistä toimintaa 80-luvun alkupuolelta,
joten eiköhän niitä vinkkejä löydy. Metsässä liikkuminen poissa kaupunkien pölyistä ja meluista
parantaa merkittävästi ihmisen niin fyysistä kuin henkistä olotilaa ja vireyttä.
Muistakaa kannustaa omianne ja liikkua!
Jyrki

KOKOUKSISSA KOLAHTANUTTA
-

Seniorihallitus on päättänyt, että tiedottaminen siirtyy pääosin uusituille nettisivuille!

POSITIIVISESTI ETEENPÄIN!
Eläminen on kallista, mutta hintaan
sisältyy seniorillekin matka auringon
ympäri kerran vuodessa…

Kiitosta ja kunniaa
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äsenemme, kahden lajin sankaripelaaja Mauno Nurmi poistui
joukostamme 15.7.2018 liukkaammille ja vihreämmille areenoille 81v
ikäisenä. Iso joukko pelikavereita airueineen kokoontui 18.8.
kunnioittamaan ”Maukan” muistoa siunaustilaisuudessa. R.I.P.
Myös pitkäaikainen TPS-toimija ja jäsenemme Ingmar Sjöblom
siirtyi kesällä manan majoille. Senioritepsiläiset ry. on
välittänyt osanottonsa omaisille ja kiittää aina aurinkoisen
”Ingon” panoksesta kaverina ja lahjana Turun Palloseuralle.
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urun Palloseura ry:n jäsenillemme myöntämiä huomionosoituksia ovat kesäkaudella saaneet:
Seppo K Leino 70v hopeinen ansiolevyke
Göran Enckelman 70v hopeinen ansiolevyke
Johan Hollsten 70v hopeinen ansiolevyke
Ari Alonen 60v kultainen ansiolevyke

Lähiaikoina on tasaymppijuhlan aihetta ainakin seuraavilla jäsenillämme:
Mauno Savolainen 70v, Heimo Paukku 70v , Marko Rajamäki 50v , Vesa Viljainen 50v , Pasi Siiki 50v , Matti Rautee
70v , Tauno Keiramo 90v , Ahti Fernelius 70v
Tapanamme on onnitella kaikkia tasakymppejä täyttäviä jäseniämme. Mikäli ette ole saaneet yhdistyksen
onnittelukirjettä, tarkistakaa jäsenkirjurille syntymäaikanne ja postiosoitteenne. juhani.nirkkonen@kolumbus.fi
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istoriatapaamiset ovat taas jatkuneet toimestamme.
Tällä kertaa saimme aika kattavasti kokoon 50-vuotistapaamiseensa jalkapalloilun Suomen Mestarit vuodelta
1968. Vastustajaksi juhlaotteluun valikoitui VPS, joka oli yksi
niistä kolmesta joukkueesta, jotka pelasivat myös v.1968
pääsarjassa.
Pyrimme edelleen aika-ajoin huomioimaan myös muita TPStoimijaryhmiä yli 20 vuoden takaa, kutsumalla heitä
tapaamisiinsa. Tehkääpä ehdotuksia puheenjohtaja Jyrki
Aaltoselle.

Elinvoimaa edessäpäin
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eniorien kuukausitapaamiset jatkuvat yhä kasvavan joukon löytäessä tiensä Gatorade - Centeriin.
Painavaa tekstiä on saatu kuulla syyskuussa jalkapallon Liigajoukkueestamme Mika Laurikaisen esittämänä.
Lokakuun kokouksessa 3.10. saamme ainakin kuulla Salibandyn pj. Toni Lahtelan avauksia kahden
pääsarjajoukkueen ja ison junnumäärän muodostamasta jäsenyhdistyksestämme. Marraskuun ensimmäisenä
keskiviikkona 7.11. esiintyy monelle hieman uudempi hahmo, kun Kerttulin Urheilulukion jääkiekkovalmentaja Timo
Hirvonen astuu esiin, kertomaan lukion roolista pelaajakasvatuksessa, jota varmaan sivuaa myös joulukuun vieras
Kalle Kaskinen. Käyttäkää myös Gatoraden urheilullista lounasmahdollisuutta. Seniorikortilla 9.50 €

Seuraava kuukausitapaaminen ke 3.10. klo 12 alkaen Gatorade Centerissä
Kuukausikokoukset jatkuvat joka kuukauden 1. keskiviikkona, keskikesää lukuun
ottamatta. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan seniorien nettisivuilla
www.senioritepsilaiset.fi
Huom! tämä osoite toimii myös www.tps.fi kautta

Teatteria tarpeisiinne!
Naisjaoston järjestämä Teatterimatka Poriin La 03.11.!

Tule vaikka kavereinesi mukaan katsomaan farssikomediaa -Tenorit

liemessä

Lähtö Kupittaan pysäköintialueelta klo 10:30. Esitys klo 13:00.
- Matkan hinta 60 €/hlö sisältäen bussimatkat ja teatterilipun, sekä pullakahvit
menomatkalla. Bussissa mahdollisuus osallistua omakustanteisesti jännittäviin arpajaisiin ja
naposteluun.
Katso lisää reissusta nettisivuiltamme tästä linkistä
Matkan voi maksaa käteisenä bussissa tai etukäteen 26.9. mennessä TPS naisjaoston
tilille: FI94 5710 0420 3951 13 viite: "teatterimatka 2018"
Ilmoittautuminen viimeistään 26.9. Jaana Tuloselle 0407711866 tai jaana.tulonen@macgregor.com
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enioritepsiläisten nettisivut on avattu
Senioreillamme on jo vuosia ollut käytössä kirjeen sijaan sähköposti ja muukin sähköisen tiedonkulun

lisääntyminen tuo seniorimaailmaan helppoutta. Internet toimii hienosti, hienona välineenä ja mm. painetun
tekstin korvaajana.
VIISI ASKELTA SENIORINETTIIN
1. Kirjoita internettiin hakusanaksi tps.fi ja klikkaa tai sama esim. Googlen hausta suoraan kohtaan 3.
2. Turun Palloseuran yhteissivu avautuu - Klikkaa yläotsikkoa ”Turun Palloseura”
3. Kaikki TPS yhteisöjen valikot avautuvat TPS kuvakkeen alle.
4. Klikkaa ”Senioritepsiläiset” palkkia, jolloin pääsivu avautuu (voit valita myös muun TPS-yhteisön sivuja)
5. Sivuvalikoista vasemmalla tai ylhäältä voit klikkaamalla etsiä erilaista tietoa ihan aiheenmukaisesti.
Mikä tahansa em. valikoista (kohta 3.) tarjoaa nopean haun ja yhteisen ”tarjottimen” eri yhteisöjemme toimintaan.
Olkaa aktiivisia ainakin Seniorien sivujen kehittämiseksi. jyrki.aaltonen@dnainternet.net

JÄSENOTTELUT LUOVAT YHTEISÖLLISYYTTÄ
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äsenemme ovat saaneet vuosittain mahdollisuuden tulla seuraamaan
jäsenetuna eri lajiemme valikoituja kotiotteluja. Pääsylipun jäsenotteluun saa
voimassa olevaa Senioritepsiläisten jäsenkorttia vastaan lipunmyynnistä,
ennen jäsenottelun alkua. Tämä mahdollisuus auttaa myös tapaamaan
samanvärisiä tuttuja ja ehkä ymmärtämään paremmin myös pallopelien, aika
samankaltaista, anatomiaa. Lippu luukulta saatuna osoittaa kannatuksesi jäsenenä vain
lipunmyyjälle, mutta joku mustavalkoinen tunnus pukeutumisessa voi kertoa muillekin vähän enemmän –
Sinusta! Jos musta-valkoista ei löydy kaapista, käy samalla jossain TPS Shopissa. Kortti on valttia, mutta
käytännöt voivat hieman vaihdella lajeittain.
Varauduthan todistamaan myös henkilöllisyytesi, koska kortti on vain Sinun. Kaikki jäsenottelut ohjeineen
löytyvät nettisivuiltamme tästä linkistä…

TPS Kausikortti lompakossa on tosikannattajan ”valttikortti” ja
”lupa” olla tuloksenteossa mukana.
Turun Palloseuran eri lajiorganisaatiot tarjoavat konkareilleenkin etuja, mutta toivovat
myös jäsentensä tukea pääsarjatason nykytoimintaan eri tavoin. Kausikorttipaikka on
kunniapaikka Sinulle, mutta tarjoapa hyvää paikkaa myös hyvälle kaverillesi ja senkin kaverille.
Heidän tai perheenjäsenen saaminen vierelleen katsomoon, on myös tärkeä kanssakäymisen muoto ja jopa
huomionosoitus. Ajankohtaisimpina ovat nyt pääsarjoissa alkaneet Jääkiekko- ja salibandy-liigat huippuhienoilla
areenoilla, ja kaiken lisäksi hyvin odotuksin. Kupittaalla on myös kautta jäljellä ja mahdollisuus kokea
huippujännitystä, jota Jalkapallon liigajoukkueemme kohdalla on tiedossa. Jäsenillemme usein miten maksuton
naisten ja nuorten sarjatoiminta ansaitsee myös paitsi mielenkiintonne, myös kannustavan läsnäolonne. Kaikki
sarjatiedot ovat nyt myös seniorien nettisivuilla. Katso eri yhteisöjen pelitarjonnasta tps.fi – sivujen kautta

MIELIPIDEKOLUMNI
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yyskuun tapaamisen kunniavieraamme, HC:n uusi toimitusjohtaja Santtu Jokinen, avasi avoimen ansiokkaasti
jääkiekon Liigajoukkueemme taloudellisia taustoja ja kehitystavoitteita. Hän kertoi, että
taloudellisia valintoja alkaneelle kaudelle on tehty niin, että joukkueen kilpailukykyä on
pyritty säilyttämään menestysodotusten kattamiseksi. Seniorinäkökulmasta tuntuukin jotenkin
oudolta, osakeyhtiön julkistaman YT-ilmoituksen leviäminen otsikkoina jopa urheilulehtienkin
sivulle, jopa isompina juttuina, kuin itse peli. Jokisen mukaan YT-toimenpiteet ovat aina ikäviä,
mutta ne eivät koske nyt lainkaan joukkuetta ja sen urheilujohtoa. Kysymys on melkein yhtä
suureksi kasvaneen, muun päätoimisen henkilöstön kevyestä ”viilaamisesta” tulevia kausia kohti.
Käsitykseni mukaan viime kauden taloudellinen tulos on jo aika hyvä, kertoen suunnan olevan oikea.
Kokemuksistanikin johtuen muistuttaisin, että valon näkyminen tunnelin päässä, voi kuitenkin olla pahimmillaan
myös vastaantuleva juna. Erittäin suurta mielihyvää kuitenkin tällaisen jo sivuun jääneen seniorin päässä syntyy
HC TPS Turku Oy:n merkittävistä panostuksesta pelaajakasvatukseen, ammattimaisen valmennuksen muodossa.
Katsojatavoitteet ovat varmaan nykyisessä TV-paineessa korkeat. Senioritulkintanani katsoisinkin tavan tulla
pelitapahtumaan paikan päälle, olevan parasta ja kunniakastakin, varsinkin asettamalla katsojana peli pelaajineen
edelleen ytimeen. Ottelujärjestäjän rooliksi jää sitten katsojan panoksen huomioiminen, joka ei ensisijaisesti ole
raha, vaan hänen valintansa olla joko television ääressä tai läsnäolijana, eli osana ottelutapahtumaa.
Analysoidessaan pelejä yksikseen, sohvalla mumisten, kiitellen tai kiukutellen, eikä yleensä edes se uusin fanipaita
päällä, puuttuu se samanhenkinen kumppani lähituntumalta ja koko muu yleisö reaktioineen. Minullekin muutamat
aktiivisemmat ovat välillä soitelleet sohvaltaan peliin, kysyäkseen pelitapahtumasta, tai kertoakseen vain
mielipiteensä asiasta.
Paras hahmo seurankin kannalta on paitsi kiinnostava jääkiekkoilija, myös toisen katsojan uusi kaveri ja sen kaveri,
kokoontuessaan säännöllisesti peleissä ja arvioiden sitä innokkaasti - kukin ihan omalla tavallaan! Plussaa pitää antaa
myös Gatoraden uusista parkkeerausjärjestelyistä, jossa porukat voivat pysäköidä maksutta reilusti ennen peliä,
päästäkseen hienoihin tiloihin keskittymään peliin ja tuttaviinsa.
Tätä kirjoittaessani on jo koettu hieno avajaisnäytelmä, yli seitsemän tuhannen katsojan tapahtuma ja kärkipaikkakin
sarjassa. Olisiko jatkossakin aika saada väkeä tuomaan tunnelmaa halliin. Mielestäni pelitapahtuman,
alkuohjelmineen tulisi olla jokaisen katsojan mahdollisuus tuntea itsensä osaksi tapahtumaa, joka tosin toteutuu
ainakin Gatoradessa teknisesti jo aika hyvin. Lähituntumassa ja vuorovaikutuksessa pelin kanssa vaihdetaan
mielipiteitä tuoreeltaan ja valtavan kokoisen videokuvan kautta vahvistettuna. Ainakin Seniori- ja lapsinäkökulmasta
Gatoraden videokuution voi tuntea palvelevan jo aika hyvin osallisuutta tapahtumaan, ihan kentälle asti yltävänä
tunnelman luojana, vaikka ennen matsia ja tauoilla vähän ”lämmiteltäisiinkin” mielipiteitä tai janontunnetta
helpotettaisiin nykyaikaisesti kaverin kanssa. Lasten huomioiminen tässäkin asiassa on ollut melkein satavuotisen
seuran tulevaisuuden kannalta oleellista. Isät ja äidit meidät senioritkin kiinnitti ”heavy usereiksi”- ja koko suvun.
Koska siis katselen tätä päivää jo seniorina, en kuitenkaan halua ajatella toteutusta ihan perinteisesti. Haluaisin pelin
ja pelaajien lisäksi, juuri katsojien tuomista esiin monipuolisesti, oikeastaan sankareina, katsomon kaikkia ikäryhmiä
palvellen ja sitä kautta kokea heidän tyytyväisyyttään mustavalkoisissa tunnuksissaan kiittäen.
Omana mielipiteenään kirjoitti hara
ps. Iso ja varmaan aika kallis ”lisäruokala” tuntuu kuitenkin olevan iltamyöhällä vähän outo asia. Perun kyllä sanani,
jos se alkaa olla lähes aina täynnä aktiivisia kannattajia tai edes uusia, enemmän ”ravinnosta”, kuin pelistä nauttivia
asiakkaita.

Liikunnallista

Syksyä kaikille !
hallitus
Viesti lääkäriltä!

Liike on varmin lääke liikuntakunnon säilyttämiseen! Ei se kaikkeen auta, mutta saattaa olla, että
voit aikanaan myös kuolla vähän terveempänä.

