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Jäsenkirje Syksyllä 2019

Syksyä parhaimmillaan/pahimmillaan
Kesä tuli, oli ja meni. Perinteisesti ”Seniorien” kesätoiminta on ollut omatoimista. Tänä kesänä
kokeiltiin hieman poikkeuksellista tapahtumaa, kun elokuun alussa vierailtiin Turun hautausmaalla
ja tutustuttiin tunnettujen tepsiläisten hautapaikkoihin. Seppo Verronen oli Jouni Gröndahlin nimilistan pohjalta
tehnyt ison työn selvittäessään niiden sijainnit ja sitten laatinut luonnikkaan reitin, jossa turhilta mutkilta vältyttiin.
Sopivan lukuisa joukko jäseniämme osallistui kierrokselle. Seuran sankarivainajien ja perustajapuheenjohtajan
haudoille laskettiin valkoinen ruusu. Heikki Möttönen laati tapahtumasta FC TPS:n kotisivuille hyvän kertomuksen
valokuvien kera. Kierroksen innoittamana on tekeillä selvitystyö entisten tepsiläisten hautapaikoista ja samalla nousi
esille joidenkin ansioituneiden henkilöiden hautapaikkojen kunnostus, kun lähiomaisia ei ole.
Lievästi aiheeseen liittyen syyskuun kahvitapaamisessa Ari Aho kertoi sanoin ja kuvin Karjalan kannaksella
suoritettavasta sankarivainajien etsinnöistä. Runsaslukuinen jäsenistö kuunteli ihailtavan tunnollisesti ja
mielenkiinnolla hieman normaalia vakava-aiheisempaa kuukausiesitelmää.
Viime syksy päättyi miesten jalkapallon osalta katkeraan putoamiseen Veikkausliigasta, mutta nyt on
kesän aikana taisteltu tilanteeseen, jossa takaisin paluu on mahdollinen. Toivonkin jäsenistömme saapuvan
runsaslukuisesti pääsarjakarsinnan kotiotteluun Kupittaalle 24.10.
Futisnaisten pienet vastoinkäymiset sysäsivät heidät alaloppusarjaan, mutta pääsarjapaikan säilyttäminen on jo nyt
varmistunut. Jalkapallon A-nuoret ovat taas tiukasti mukana mitalitaisteluissa ja perustettu TPS2 joukkue nousussa
miesten kolmoseen, peliajan tarjoamiseksi nouseville junioreillemme vaihtopenkin sijaan. Tulevaisuutta siis näyttäisi
olevan.
Kiekkokausi on alkanut vaihtelevasti, mutta kausi on pitkä ja uskotaan uudistuneen joukkueen hitsautuvan
pelien edetessä. palataan asiaan joulutiedotteessamme.
Salibandysarjat alkoivat Kupittaan palloiluhallissa lauantaina 21.9. naisten ja miesten osalta, lupaavilla otteilla ja
katsojamäärillä. Molemmilla on uudet valmentajat ja ainakin miehissä pari mielenkiintoista paluumuuttajaa. Olisiko
jo kullan vuoro? Kannattaa mennä katsomaan vauhdikasta sisäpalloilua.
Jäsenetuotteluita kannatta hyödyntää, sillä siten varmistamme osaltamme myös kunnioittamisen kautta saatujen
etujen säilymisen, kun samalla saamme myös enemmän kannattajia katsomoihin.
Senioritepsiläiset ry on ollut mukana asiantuntijana jo ansiokkaan jääkiekkotoimintaan liittyvän Kunniagallerian
syntymisessä ja nyt myös TPS:n jalkapalloon on nyt saatu vastaava, muiden lajiryhmien tapaan.
Seniorien aloite, ja apukin, on tuottanut konkreettisen tuloksen, kun Kunniagalleria avattiin kotiottelussa 6.9. ja
julkistettiin 12 ensimmäistä jäsentä. Taulut ovat toistaiseksi FC TPS:n toimiston seinällä, mutta tavoitteena olisi
jatkossa löytää niille parempi ja koko seuratoiminnan laatua paremmin edustava sijoituspaikka. Uusia jäseniä tähän
galleriaan nimetään sopivin välein, ehkä hieman pelaajapainotteisesti, mutta myös koko muun seuratyön taustaa
arvostaen.
Kiinnostus teatteriin on seurassamme ilmeisesti korkealla tasolla, sillä Naisjaoston teatterimatka Poriin
varattiin loppuun heti kättelyssä, joten poisjääneitten kannattaa jatkossa olla nopeampia. Jaoston tekemä seuratyö
on kaikilta osin kannatettavaa ja erittäin arvokasta koko seurayhteisönkin kannalta katsottuna.
Olemme saaneet toimia myös läheisessä yhteistyössä Tepsiläiset ry:n kanssa ja sitä työtä tullaan
jatkossakin tekemään. Toivonkin aktiivista osallistumista kaikkiin heidän järjestämiin tilaisuuksiin,
joista kerrotaan myös kotisivuillamme.
Tommottos näin syksyllä Jyrki

ELETTYÄ ELÄMÄÄ
Hieno kymppi ”kotona” on takana
Marraskuussa v.2009 Turku Hallin tiloissa
alkaneet seniorikaffet alkoivat 4. 11.2009.
Siirryimme siis ikään kuin ”omiin” tiloihin
Veritas Stadionilta. Kymmenvuotinen
historia, ei lähes 100v seurassa ole sinänsä

Hyvät Senioritepsiläiset ja heidän ystävänsä!

HISTORIAMME ENSIMMÄISET KUUKAUSIKAFFET TURKU
HALLISSA
keskiviikkona 4.11.2009 klo 13:00
Sisäänkäynti Turun Sanomien puoleisesta nurkasta (Klubi)
muut kommervenkit kuten ennen!
Tervetuloa!
Parkkipaikkoja riittää, mutta käyttäkää myös kimppakyytejä.

mikään merkkitapahtuma, mutta Turku-hallin seinien sisällä se on avannut
alustajiensa kautta seuratoimintaa, ikään kuin yhtenäisemmän TPSyhteisön vapauttamana. Tämä on voinut antaa monelle entiselle pelaajalle
tai toimijalle tavallaan uuden mahdollisuuden, jollaisen useimmat ovat
saaneet joskus ennenkin - ehkäpä jo kauan sitten. Senioriväki toivottaakin
mitä parhainta menestystä HC TPS Oy:lle uuteen liiketoimintaan, hallin
isäntänä. Toivomme hankkeen luovan uutta taloudellista pohjaa erityisesti
huippu-urheilutoiminnallemme, kuten Ruissalon Marjaniemen tilan
hankinta sai aikaan, yhtenä aikansa olosuhdetekona ja luoden pohjan
huimalle kilpailumenestykselle. Kymmenvuotiset, laajan ja kokeneen seniorijoukon kuukausitapaamiset ovat olleet
aika toiminnallisia, mutta samalla myös synnyttäneet vahvaa kumppanuutta lajien kesken. Tämän asian ovat
oivaltaneet myös edeltäjämme, kun Turun Palloseuran Tuki ry on ohjeekseen jo yli 60 vuotta sitten liittänyt
hankkiessaan, Ruissalon tilan palvelemaan monilajista palloilutoimintaa. Seuroja tulee ja menee maailmalla
huipputasollakin, mutta arvopohjansa säilyttäneet näkyvät edelleen maailmanlaajuisellakin tasolla. Liitänkin
katsottavaksenne tähän yhden linkin, joka osoittaa mitä seuraa siitä, kun seura on pitänyt alkuperäiset arvonsa,
selviten vaikeissakin huippu-urheilun tuomista ongelmista, kasvaen niistä sukupolvesta toiseen ja kannattajistaan
jopa maailman laajuisesti huolehtien.

KUNNIAKÄVELY
TURUN
HAUTAUSMAALLA
Senioritepsiläiset tekivät
hallitusjäsenemme, sosiaalineuvos Seppo
Verrosen johdolla kulttuuriteon,
järjestämällä opastetun kävelykierroksen
Turun upealla hautausmaalla. Kierroksen
kohteena olivat useat entisten TPSpelaajien ja muidenkin vaikuttajien haudat.
Kierroksella syntyi myös uusi aktiviteetti,
kun päätettiin kunnostaa talkoilla yhden
sankarimme, hoitamatta jäänyt hautapaikka
Mukana kävelyllä oli lähes 30 senioria.

Turun Palloseuran tuki ry:n perustava kokous pidettiin 14.4.1958 Turun
Urheiluliiton kerhohuoneistossa Linnankatu 7 Turussa.
Läsnä oli 25 henkilöä
(Urho Teräs, Yrjö Heikonen, Erkki Ojala, Mauno Lehtinen, Helge Saarinen, Börje
Brotell, Gunnar Kannisto, Heimö Mäkelä, Vilho Salomaa, Birger Elen, Einari
Ikäheimo, Leo Aaltonen, Mikko Lindström, Eero Litokorpi, Olavi Laaksonen,
Onni Aulanko, Leevi Halme, Tauno Aitio, Erkki Norelma, Reino Helle, Uolevi
Lehtonen, Kauko Linko, Pentti Lumikko, Eino Laine ja Arvi Virtanen). Kokouksen
puheenjohtajana toimi Kauko Linko ja sihteerinä Arvi Virtanen. Ensimmäiseksi
puheenjohtajaksi valittiin Olavi Laaksonen, varapuheenjohtajaksi Leevi Halme,
sihteeriksi Reino Helle, rahastonhoitajaksi Tauno Aitio ja jäsenkirjuriksi Börje
Brotell. Muina hallituksen jäseninä aloittivat Vilho Salomaa, Heimo Mäkelä,
Gunnar Kannisto, Martti Silanterä, Eero Litokorpi ja Eino Laine. Ensimmäisinä
tilintarkastajina toimivat Lauri Lehtinen (varalla Ilmari Oksanen) ja Jonni Närte
(Aki Salonen). Vuotuiseksi jäsenmaksuksi määrättiin 500 markkaa ja
kertakaikkisena jäsenmaksuna 5000 markkaa. Yhteisöjen jäsenmaksu jätettiin
hallituksen valmisteltavaksi.

Hautausmaakierroksesta 7.8.2019 on Heikki Möttösen tyylikkäästi kokoama juttu FC TPS:n kotisivuilla, johon
suoraan tästä linkistä
MUUTA SENIORITOIMINTAA
-Seniorijoukko matkusti 10.8. Tepsiläiset ry:n hyvin järjestämälle pelireissulle
ykkösen otteluun MuSa-TPS Poriin
-Selvitys jääkiekon sääntömuutoksista pidettiin Gatoradella la 14.9. ennen TPS Ässät ottelua. ks. video tästä..

-TPS Golfia seura- ja joukkuetoiminnassa mukana olevien kesken pelattiin pe 20.9. Aura
Golfissa. Koko TPS-toimijoiden yhteisessä tapahtumassa oli tarkoitus taas tutustuttaa eri
lajitoimijoita toisiinsa, palloillen raikkaassa syyskelissä, mahdollisimman vähän huitoen ja
lammikoita vältellen. Tuloksena oli kaikille hyvä mieli, jota niukimmin lyöneet Kari Kauppila ja
Jussi Harittukin ehkä kokivat, vaikka joutuvatkin vielä etsimään kadonneita pokaaleita edellisen
tapahtuman jäljiltä. Toimitus kiittää Svantea, Kiuppoa ja Rotoa järjestelyistä ja erityisen maukkaista jälkipeleistä!

Syksyisiä jäsenonnitteluja!
20.9. Lars Ellfolk 70v
1.10. Matti Reinikka 90v
3.10. Harri Vaara 60v

14.11. Pauno Kymäläinen 70v
16.12. Jouni Samuli 70

Elinvoimaa edessäpäin

Seuraavat kuukausitapaamiset
ke 2.10. ja poikkevasti ma 4.11. klo 12:00 alkaen
GATORADEN BUSINESKLUBILLA
Kuukausikokoukset jatkuvat joka kuukauden 1. keskiviikkona.
Mahdollisista muutoksista tiedotetaan seniorien nettisivuilla.
tästä linkistä…
Huom! tämä osoite toimii myös tps.fi kautta ja
tämänkin tiedotteen voit lukea myös em. netistä

Esittelyssä syksyn tapaamisissamme:
LOKAKUU ke 2.10. TONI AUTIO Toiminnanjohtaja TPS Salibandy ry
MARRASKUU ma 4.11. LEENA ALLEN Toiminnanjohtaja
TPS Juniorijalkapallo ry (huom! tilapäinen ajank. muutos!)
JOULUKUU ke 4.12. KALLE KASKINEN
HC TPS Oy päävalmentaja

Sovitut jäsenetupelit eri lajeihimme ja muutkin matsit nettilinkkinä
Senioritepsiläiset pääsevät maksutta seuraamaan seuraavia TPS-kotipelejä voimassa
olevaa Senioritepsiläisten jäsenkorttia vastaan ennen ottelun alkua
(saat pääsylipun lipunmyynnistä):
 jalkapallo naiset (kaikki kotiottelut) kauden viimeinen 28.9. klo 13 yläk. TPS-ONS
 jalkapallo miehet (erikseen sovitut) Ei enää jäsenetupelejä tällä kaudella.
Sarjaohjelmaan tästä
 jalkapallo P20 (kotiotteluihin vapaa pääsy ) Sarjaohjelmaan tästä
 jääkiekko naiset (kaikkiin kotiotteluihin on yleisöllä vapaa pääsy) Sarjaohjelmaan tästä
 jääkiekko miehet (erikseen sovitut) Ke 30.10. TPS – Jukurit Sarjaohjelmaan tästä
 jääkiekko A-nuoret (kaikki kotiottelut) otteluohjelmaan tästä
 salibandy naiset (kaikki kotiottelut) sarjaohjelmaan tästä
 salibandy miehet (erikseen sovitut) 9.10. TPS-LASB Kotiotteluohjelmaan tästä
Taitaa olla aika mielikuvituksetonta, jos joku ei löydä tästä valikoimasta, itselle sopivaa, TPS-palloiluviihdettä!
Ainakin jokaisen suomalaisen miehen, ja kasvavasti naistenkin, on huomattu olevan hyvin tunteellinen,
tuntiessaan nälkää, janoa, vilua ja palloiluhulluutta! Kentillä tavataan hyvän kaverin kanssa!

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

On se vaan kumma, että noita värillisiä linkkejä klikkaamalla voi saada
nettisivuillamme suoran yhteyden vaikka mihin tietolähteeseen. Toisaalta tämäkin
pahuksen aviisi ilmestyy onneksi kuitenkin edelleen myös paperisena, vaikka jo 60luvulla ennustettiin paperin käytön olevan tiensä päässä!
Tietääkseni ei kukaan ole vielä kuitenkaan pyyhkinyt persustaan kännykällä!
terveisin yks ukko

Kiitosta ja Kunniaa

TPS jalkapallo

KUNNIAGALLERIA
Tämäkin osa seura- ja lajikulttuuria syntyi hyvällä yhteistyöllä täydentämään lajipohjaista, entisten pelaajien ja
lajitoimijoiden juhlavaa kunnioittamista 16.9.2019 pelatun TPS-AC Kajaani ottelun edellä.
Nimettyjä jäseniä edustivat kutsuttuina pääosin heidän jälkeläisensä, kahden jäsenen saadessa myös liittää oman
kunniataulunsa itse hienolle kunniaseinälle.
Gallerian periaatteet ovat syntyneet parin vuoden aikana Turun Palloseuran tuella, jääkiekon luoman mallin mukaan
ja FC TPS Oy:n ja TPS Juniorijalkapallo ry:n, sekä Senioritepsiläisten vahvalla työ- ym. panostuksella.
Tämä toiminta on rakennettu nyt avatun 12 jäsenen kautta jatkumoksi, sääntöjensä mukaisesti.
Kunniagallerian vahvistetut säännöt toimivat jatkossa kolmihenkisen, ajoittain vaihtuvan asiantuntijaryhmän
työkaluna uusien, jo aktiiviuransa seurassa jättäneiden sankareiden nimeämiseksi. Tarkempi kuvaus tästä
tapahtumasta Heikki Möttösen kokoamana FC TPS Oy:n nettisivulla tästä linkistä…
Kunniaseinä sai kantaakseen seuraavat jäsenet:
Jäsen nro 1: Uuno Mäki (2.2.1892 – 5.5.1941)
Jäsen nro 2: Yrjö Suontausta (9.12.1901 – 11.5.1952)
Jäsen nro 3: Helge Aalto (4.8.1906 – 5.3.1976)
Jäsen nro 4: Ilmari Oksanen (24.12.1906 – 31.1.1977)
Jäsen nro 5: Lauri Lehtinen (11.3.1909 – 30.9.1991)
Jäsen nro 6: Vieno Viekki (5.9.1909 – 13.6.1957)

Jäsen nro 7: Urho Teräs (7.7.1915 – 8.81990)
Jäsen nro 8: Tauno Aitio (17.91917 – 30.9.1996)
Jäsen nro 9: Veikko Asikainen (18.4.1918 – 14.6.2002)
Jäsen nro 10: Keijo Kihlman (s. 31.5.1920 – 2.5.2007)
Jäsen nro 11: Jouni Gröndahl (s. 6.2.1938 –
Jäsen nro 12: Heikki Suhonen (s. 21.6.1951 –

Kolmehenkinen, osittain määräajoin vaihtuva toimikunta, on nyt Gallerian avauksena nimennyt jäseniä
seuran alkuvaiheessa ansioituneisiin henkilöihin painottuen. Heidän toimintansa on antanut uusille
sukupolville mahdollisuuden jatkaa pelaajakasvatusta hyvässä yhteisössä ja
alkuperäisen tarkoituksen hengessä. Aloitukseen haluttiin nimetä myös kaksi
pelaaja-/seuratoimijaa, jotka laaditun pisteityksen mukaan aloittavat näin
uusien sankareiden nimeämisten sarjan. Galleria täydentyy myös jatkossa
pelaajapainotteisena, mutta huomioimalla sääntöjensä mukaan myös muut pitkäaikaiset toimijat,
eli kasvattajat heidän tukenaan.

Seniorihallitus toivottaa kaikille lukijoille nautinnollista
syksyä runsaissa TPS tapahtumissamme!
Klikkaa www.tps.fi

