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Ruskan kauneudesta talven valkeuteen?
Viime kirjoitukseni lopussa markkinoin ruskaa ja metsissä liikkumista. Ruska olikin mitä kauneinta ja
myös poikkeuksellisen pitkäkestoinen. Vähäsateisuus ja lämpimät ilmat yhdessä saivat sen aikaan.
Itse kiersin kaikki mainostamani polkuretket ja pääsin taas kerran kokemaan luonnon ja metsän piristävän
vaikutuksen. Tätä piristystä pyrin viikoittain nauttimaan myös parissa vetämässäni kävelytapahtumassa ja lisäksi
omissa kulkemisissani. Tällainen liikkuminen on välttämätöntä, kun yllättävän paljon aikaa tulee vietettyä tietokoneen
äärellä erilaisia asioita hoitaessa. Kotona asiasta melko usein kuulee huomautuksen vihjeellä ”Onko se taas niitä Tepsin
hommia?” Asia on nyt vain niin, kuten usein on todettu: Mies voi lähteä seurasta, mutta seura ei miehestä. Vai
pitäisikö puhua henkilöistä?
Seuraan aika tarkasti koko seuraorganisaation menestymistä eri lajeissa ja sarjoissa. Siinä Turun Sanomien tiistainumeron tulospörssisivu on suureksi avuksi. Tarkempaa tietoa löytyy sitten lajien omilta kotisivuilta.
Urheiluelämässä on sekä voittoja että tappioita. Oma seurani, siis Turun Palloseura, sai kokea niitä molempia
menneen syksyn aikana. Jalkapallon osalta oli jännittävää seurata syksyn viimeistä taistelua Kupittaalla pelkästään
kännykän avulla, kun en tohtinut peruuttaa osallistumistani Naisjaoston teatterimatkalle Poriin. Esityksen ”Tenorit
liemessä” riemukas tunnelma muuttui murheelliseksi viimeistään saapuessamme takaisin Kupittaalle juuri
päätösvihellyksen aikaan. Tilanne ei ole seuralle uusi eli ei muuta kuin kulunutta sanontaa mukaillen; ”uutta matoa
koukkuun” ja takaisin Veikkausliigaan.
Jääkiekko ja salibandy ovat molemmat erityisesti miesten edustusjoukkueiden osalta hyvällä mallilla ja sarjojensa
kärkipaikoilla, hyvä niin. Uusi Kupittaan Palloiluhalli on osoittautunut olosuhteiltaan erinomaiseksi ja siellä on hienoa
seurata lajin kansallisten kärkipelaajien edesottamuksia. ”Seniorien” kuukausikahvitilaisuudessa 5.12 toivottiin myös
aktiivista osallistumista katsojana jääkiekon A-nuorten otteluita. Se antaisi varmasti lisäpotkua omille nuorillemme
kaukalossa. Uskon, että sama tilanne on myös naisten jääkiekkojoukkueella, joka jatkaa pelejään naisten liigan
alemmassa loppusarjassa. Sekä A-nuorten, että naisten otteluihin on kaikilla jäsenillämme vapaa pääsy, mutta saa toki
maksaakin. Kaikki jäsenetupelimme löytyvät helposti uusituilta kotisivuiltamme www.senioritepsilaiset.fi Ihan
mukavasti on sivuilla vierailtu ainakin seurantalaskurin perusteella. Esimerkiksi viime viikolla oli yhtenä iltapäivänä jo
reilut 50 ”klikkausta”.
Turun Palloseuran 100-vuotishistoriikin teko on hyvässä vauhdissa ja seniorit ovat antaneet ja antavat myös jatkossa
oman apunsa kirjoittajille heidän toivomustensa mukaisesti. Toivon kaikille ymmärrystä, jos puhelin näissä merkeissä
kilahtaa. Keväällä kirjoitin ajatuksistamme saada aikaiseksi myös Turun Palloseuran jalkapallon Hall of Fame. Ohjeistus
ja pelaaja- / toimihenkilörekisteri ovat viimeistelyä vaille valmiit ja nyt odotamme FC TPS:n mukaan tuloa yhteiseen
projektiin.
Kuukausitapaamiset ovat jatkuneet menestyksellisesti ja toivottavasti jatkossakin runsas osallistujamäärä nähdään
paikalla. On hienoa saada kuulla tarinoita ja viimeisiä uutisia seuran eri sektoreilta ja välillä jostain niihin läheisesti
liittyvistä asioista. Siellä voi myös esittää kiperiä ja kokemusperäisiä kysymyksiä vieraileville esiintyjille.
Toivotan kaikille jäsenillemme ja heidän läheisilleen Joulun rauhaa sekä menestyksellistä ja
liikunnallista tulevaa vuotta 2019.
Jyrki

KOKOUKSISSA KOLAHTANUTTA
Turun Palloseuran huomionosoitukset
Turun Palloseura ry on edelleen tarkentamassa ja ajanmukaistamassa ohjeistustaan omissa yhteisöissään
käytettäväksi. Toiminnan ydin on yhteisöjemme ehdotukset Turun Palloseura ry:lle, joka ylläpitää
järjestelmää niiden puolesta. Palkitsemisketjun muodostavat ainakin vielä hopeinen ansiomerkki, kultainen
ansiomerkki ja Standaari. Niitä täydentävät hopeinen ja kultainen ansiolevyke.

Hall of Fame eli kunniagalleria
on kansainvälinen tapa kunnioittaa henkilöitä, joiden panos on ollut merkittävä ja/tai vaikuttava seuran historiassa.
Tämä toimintatapa on hieman edellisestä poikkeavana laajenemassa yhteisöissämme lajikohtaisesti ja toivottavasti
yhtenäistymässä myös nimityskriteereiltään. Tällä hetkellä on tekeillä ainakin Jalkapallon galleria.

Upland nuorisovaihto jatkuu… Junnuja Ameriikkaan asti lukukaudeksi.
Haku vaihtoon on taas edessä alkuvuodesta, jolloin asiantuntijaryhmä esittää hakijaehdokkaita, seniorihallituksen
virallisesti päätettäväksi. Lisätietoa toiminnasta ja hakuasioista tästä linkistä

ELETTYÄ ELÄMÄÄ
Tauno Keiramo 90v
Kansainvälistäkin uraa tehnyt, turkulainen arkkitehti Tauno Keiramo saavutti
19.11.2018 tämän kunnioitettavan iän. Keiramolla on myös erittäin pitkä TPS
tausta, lähinnä Ruissalon 50 -luvulla hankittujen kiinteistöjen hallinnassa ja
alueen jatkosuunnittelussa. Nykyisellä seniorijäsenellämme on myös merkittävä
tausta yhdistyksemme edeltäjän, Turun Palloseuran tuki ry:n hallituksessa ja sen
kunnia-puheenjohtajana. Tauno Keiramolle on myönnetty ansioistaan Turun
Palloseuran hopeinen ansiolevyke, hänelle sopivassa tilaisuudessa
luovutettavaksi.

Syntymäpäiväonnittelut eri muodoissa ovat tärkeä osa toimintaamme. Olemme saaneet olla mukana
loppuvuodesta, jossa tasavuosi-onnitteluja on lähetty jäsenillemme: Mauno Savolainen, Heimo Paukku, Marko
Rajamäki, Vesa Viljainen, Pasi Siiki, Matti Rautee, Matti Aalto ja Ahti Fernelius. Toivotamme onnea kaikille vielä
tässäkin yhteydestä!

Sinun omasi, tai kuulemasi TPS – tarina nyt haussa?
Professori Markku Jokisipilä on aloittanut pääkirjoittajana TPS 100 vuotta – kirjassa. Kerro omia
tai kuulemiasi Tepsiin liittyviä juttuja vuosien varrelta talletettavaksi. Pelireissuilta,
pukukopeista, otteluista, katsomosta, kabineteista tai muualta, hupaisia tai vähemmän hupaisia,
ihan mitä vaan historiaa tallennettaviksi. Jutut voi toimittaa jo nyt suullisesti tai kirjallisesti
Pentti Mutaselle, joka kokoaa niitä yhteen ja toimittaa ne edelleen, 100v-kirjaa varten
jalostettavaksi. Yhteystiedot: Pentti Mutanen puh. 0400 122626. tai ota yhteyttä
pmutanen@kolumbus.fi

Elinvoimaa edessäpäin

Ota kaveri mukaan!
Tiedämme, että kaveripiiriisi kuuluu melko varmasti Turun Palloseuran toiminnassa
mukana olleita henkilöitä, jotka eivät jostain syystä ole löytäneet tietä tai uskaltautuneet
hakemaan jatkoa seuratoiminnassa, liittyäkseen esim. Senioritepsiläiset ry:n jäseneksi.
Kuukausitapaamisemme antavat jäsenillemme mahdollisuuden tavata kaveria säännöllisesti ja
kuulla ajankohtaisia asioita lajiemme kuulumisista tapahtumissamme, joista ei muita sankareitaan puutu.
Juuri Sinä, jäsenemme voit avittaa ehdokkaita, kertomalla toiminnastamme ja mahdollisuuksista, joita
jäsenyys tuo tullessaan. Uudet nettisivumme kertovat kätevästi vähän laajemmin toiminnastamme. Sieltä
löytyy itsellesikin uutta ja erilaista tietoa näistä asioista, joista tärkein saattaa kuitenkin olla juuri Sinä,
istahtaessasi tapaamisissamme kaverin viereen ainakin kerran kuukaudessa. Järjestämme seniorien
pelitoimintaa ainakin jalkapallossa ja pyrimme järjestämään tarvittaessa myös muden lajien pelaajille
harrasteluonteista sarjatoimintaa TPS:n väreissä. Ohjaamme kannattajatoimintaan myös Tepsiläiset ry:n
kautta ilman aikaisempaa TPS - taustaa
terv. Jussi N
Jäseneksi hakeutuva voi kysyä tai halutessaan ilmoittaa henkilö- ja yhteystietonsa yhdistyksen jäsenasioita
hoitavalle Juhani Nirkkoselle sähköpostitse juhani.nirkkonen@kolumbus.fi tai puhelimella 0400 533172.
Senioritepsiläiset ry:n varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä 35 vuotta täyttänyt henkilö, joka on pelannut
vähintään yhden ottelun TPS:n miesten tai naisten jalkapallon, jääkiekon tai muun palloilulajin
edustusjoukkueessa. Jäseneksi voidaan hyväksyä myös henkilö, joka on toiminut aktiivisesti jossakin
tepsiläisessä jäsenyhdistyksessä tai yhtiössä, ja haluaa toimia yhdistyksen tarkoituksen
toteuttamiseksi.
Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä myös henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea
yhdistyksen toimintaa.

I

Seuraava kuukausitapaaminen ke 2.1. klo 12 alkaen Gatorade Centerissä
Kannustettavana vierailijana Hanna Karelius
Kuukausikokoukset jatkuvat joka kuukauden 1. keskiviikkona, keskikesää lukuun
ottamatta. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan seniorien nettisivuilla
wwww.senioritepsilaiset.fi.fi
Huom! tämä osoite toimii myös www.tps.fi valikon kautta

…ja mustavalkoista päälle ja pukinkonttiin TPS Shopeista !
KUPITTAALLA KOLAHTANUTTA
Pientä laittoa vaan piti olla, kun vuoden 75- mallista mestaruuskaaraa yritettiin saada
Liigakuntoon. Olisiko niin, että nuorisotyön tuomat päivitykset eivät riittäneet tai
muualta hankitut varaosat osoittautuivat joiltakin osin riskitekijöiksi? Oliko sittenkään
tankissa riittävästi korkeaoktaanista, jotta ainakin lopussa olisi koneesta saatu tehoja irti, vai pettivätkö tukirakenteet
tai kesärenkaiden lipsuminen jo lokakuussa? Kokonaisuus ja sen ydinkohtien toimiminen taitaa olla kuitenkin se, joka
varmistaa turvallisen kulun ja pelottoman olon, matkalla päämäärään. Se ei nyt ollut ihan saavutettavissa. Vaikkapa
yksittäisen osankin puuttuminen voi vaikeuttaa matkan jatkumista päämäärään.
Voidaan kai sanoa, että kolmevuotinen remontti toi uskoa, mutta vei kuitenkin lopputulokseen, josta kokonaisuudesta
puuttui jotain… tai jotain oli liikaa.
Edellä olevat metaforat ovat mukavia, mutta vain mielikuvituksen ja tosielämän sekoituksia, joihin voi takertua myös
positiivisesti. Tilastojen mukaan Turun Palloseuran lähes satavuotinen fakta se, että TPS – joukkueet yhdessä, ovat
historiansa aikana voittaneet sarjapelejä runsaasti enemmän, kuin hävinneet niitä. Tämä takaa lyhyen matematiikan
mukaan sen, että ”Tepsin” perinnesarjapaikka löytyy selvästi keskitason yläpuolelta, Tuhannet TPS pelaajat ja
kannattajat ovat samana aikana saaneet siis yhdessä nauttia voittamisesta hyvän joukkuehengen ja kannustuksen
kautta.
Ihmettelen tässä samalla hieman yleisiä pelitapa- ja identiteettikeskusteluja, jotka paljastavat mielestäni ihan liikaa
asioita pelaamisesta, jolloin ne on myös helppo vastustajien toimesta tuhota. Identiteetti on kai jonkinlainen sekoitus
mielikuvaa ja tavoitetta, ehkä jopa pelitapaakin. Mielikuvalla ei ole urheilussa juuri mitään positiivista merkitystä.
Identiteetti on joko voittava tai häviävä. Voittavalle joukkueelle se voi olla uskomuksena jopa ”ansa”, kehittyneen
ylimielisyyden muodossa. Kentälle on syytä mennä ilman mielikuvia ja keskittyä voittamaan yhdessä ja yksilönä. Siksi
ajattelen, että VOITTAVA joukkue ja johdonmukainen seuratoiminta on se tavoite, johon koko huipulle toimivan, tai
sinne pyrkivän yhteisön on siirrettävä kaikki yhdessä luomansa energia. Pelivälineen voittaminen joukkueelle
kaksinkamppailussa tai joukkueen yhteistyönäkin on voitto. Vastaavasti tilan voittaminen hyökkäyspelissä tai henkisen
lisäresurssin saaminen valmentautumiseen, muodostaa voittamisen ketjun. Oleellista on myös, että huipulla tulee
osata myös toimia ihan sääntöjen rajamailla, eli hakea maksimi suoritusta. Virheetkin ovat aluksi tärkeitä siksi, että ne
opettavat tunnistamaan rajoja. Kun kaikki seuran toiminnot laittavat asiat tärkeysjärjestykseen ydinasioihin
keskittyen, parastaan yrittäen ja siten kehittyen, sekä toimien itsekin voittajana. Ensi vuodesta veikkaan, että
mustavalkoista voittamista saamme me senioritkin nähdä taas ainakin tätä vuotta enemmän. Vauhdikasta ja
vakuuttavaa tilanteiden voittamista on ihana katsoa TPS lajeissa - ainakin yhden oman kausikortin verran.
tunnelmoi hara

Multipalloilija Matti Aalto 85v
Aika harva lukija tai nykypelaaja tietää Aallon ”Masan”, komeasta peliurasta Turun Palloseurassa. Hänen
edustusjoukkueissa pelaamiensa jääpallon (50), jääkiekon (192) ja jalkapallon (310) ottelumäärät ovat huimat, kun
huomioidaan 50 - 60 - lukujen sarjapelien pienet ottelumäärät. Noin 15 vuotta kestäneen edustustason pelaamisen
hän lopetti vuonna 1966. Työelämästä eläkkeelle hän jäi Turun Sataman nosturiyksikön esimiehenä v.1994. Matti
Aalto on Turun Palloseuran ainaisjäsen ja hänelle luovutettiin juhlallisesti 23.11. Turun Palloseuran kultainen
ansiolevyke jääkiekon liigaottelussa TPS – Ilves marraskuussa
Kirjauksia Matti Aallon 85 – vuotis haastattelusta.
Matti Aalto syntyi 17.3.1933 jalkapalloperheeseen, jossa isä Helge Aallon vahva rooli Suomen mestarina ja
esikuvana, loi pohjaa vahvaan liikunnallisuuteen. Matin varttuminen alkoi Kerttulin kaupunginosassa, mutta tie vei
kuitenkin jo lapsena sota-ajaksi piiloon ”kauas”, ihan Satavaan asti. Sotavuosien aikana syntyi myös pikkuveli Topi,
josta myös kehittyi myöhemmin huippupelaaja jalkapalloon. Perheen koti siirtyi sittemmin Martin kaupunginosaan ja
Matti - poika Vähä-Heikkilän sekä Martin kouluihin. Näin hän ollut yksi niistä uranuurtajista turkulaisen
palloilumenestyksen takana, johon Urheilupuiston läheisyys ja alueen muukin toimintaympäristö on kasvattanut
huippupelaajia jo 40 – luvulta alkaen, ja osaltaan synnyttänyt myös juniorisarjojen alkamisen Turussa. ”Masa” kertoo
saavuttaneensa ensimmäisen piirin mestaruutensa 14 vuotiaana jalkapallon C-nuorten sarjassa. Mitään kansallisia
juniorisarjoja ei palloilulajeissa vielä ollut. Jääkiekkoa ja jääpalloa lapsena talvella, kun äiti ei antanut pelata
pesäpalloa sisällä ja päivittäin jalkapalloa kesäaikaan. Välineet ja suojukset tehtiin pääosin itse ja talvella kypärän
virkaa toimitti vain pipo.
”Masa” muistaa elävästi saaneensa isän ostaman oikean nahkapallon, joka kuitenkin pian varastettiin ilmeisesti
kateellisten naapurilähiöiden tarpeisiin. Torut ja itkut olivat katkeria, mutta opettivat myös jatkossa pitämään palloa
”hallussa”, vieläkin taitavammin. Työelämään siirtyminen jo 13- vuotiaana vei tietysti ison ajan harrastuksista.
Joukkueharjoittelun lisääntyessä myös olosuhteet paranivat hieman, joten aikaisemmat ”esteet”, eli
kaupunkiympäristössä olleet ”talkkarit” ja muut ”viranomaiset”, saivat hätistelyltään edes vähän enemmän vapaaaikaa. Kasvava valmennustoiminta 40-luvun aikana auttoi kuitenkin koulunkäynnin ja työnteon lomassa, eli
harrastaminen voi jatkua kuitenkin enemmän ohjattuna - monipuolisesti - futista kesät ja talvet lätkää ja jääpalloa.
Parhaimpina muistoina Matti muistaa pääsemisensä jo juniorina mukaan miesten jalkapalloharjoituksiin,
unkarilaisen valmentajan Imre Markosin kutsumana vuonna1951. Hauskana tapauksena kerrottakoon opettavainen
tarina em. kauden alusta, kun konkari Urho Teräs hikisenä kysyi ”Masalta” treeneissä: ”Oleks sää poika kippiä, ko sul
ei ol hiki” Ei tainnut ”Masa” uskaltaa isolle maalitykille vastata, mutta vastaus taitaa löytyä siitä, että hän oli ainakin
kymmenvuotisen treenin johdosta huippukunnossa. ”Urtsi” taas oli ehkä jo vuosikymmenten ajan istunut kaikki
päivät lähinnä kuorma-auton ratin takana.
Valmentajista ruotsalaiset Tage Fridfelt ja ”Kinna” Gustafsson” sekä kannustava ”Lekka” Aaltonen ja tiukka ”Iikka”
Forss tulivat myös pitkältä uralta mainituiksi.
Jääkiekon mestaruuskausi v.1956 toi ”Masalle” myös pari maaottelua, joissa yhteistyö Pepita
Niemisen kanssa sujui niin hyvin, että Pepita päättikin tulla Turkuun, koska ”Matin syötöt olivat
niin hyviä”
Taukojakin vankkarakenteiselle pelimiehelle tuli, kun jalka katkesi maalinedustan tilanteessa
Kupittaalla, jalkapallokaudella 1956 Drottia vastaan. Seurauksena vuoden tauko, juuri ennen kun
syöttöspesialisti oli edennyt myös jalkapallon maajoukkue-ehdokkaaksi. Toinen takaisku tuli
v.1961 kun hän joutui pitkälle tauolle jääkiekossa tulleen nilkkavamman takia. Kumpikaan
tapahtuma ei lopettanut suositun pelikaverin uraa, vaikka jääkiekko loppuikin 1962 kauden
jälkeen, jalkapallouran jatkuessa vuoteen 1967 asti, eli hyvin harvinaisesti ainakin yli 15 vuotta
kahden lajin huippupelaajana – ja vain Turun Palloseurassa, joka on osoittanut em. tavalla myös
kiitollisuuttaan. ”Masa” jäähdyttelee lätkäpeleissä tiiviisti katsomon penkillä, kun jäähypenkkiä
tuli uran aikana kulutettua niin vähän!
jutun tähänkin sai koota HARA
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