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

Senioritepsiläiset ry.

jäsenkirje Vappuna 2020

Viimeksi otsikoin juttuni ennen joulua: ”Syksyn pimeydestä talven valkoisuuteen?” Eivätpä osuneet
ennustukseni/toiveeni ihan nappiin. Valoa, eli lunta ei koko talvena tullut ja ensimmäisen ja ainoan kerran kolasin
lunta pihaltani 6.4.2020, siis juuri ennen pääsiäistä. Raisiossa ei tänä talvena ollut hiihtomahdollisuuksia, vaikka oli
hankittu uusi lumentekolaitteisto ja latukone. Ei myöskään luonnonjäitä ollut tarjolla. Talviset nautinnot jäivät täten
rajallisiksi. Toivotaan, että kunnon valkeat talvet vielä palaavat, jolloin ainakin hiihtoa pääsisi harrastamaan. Onneksi
ehdin juuri ennen lähes koko elämän pysäyttänyttä pandemiaa käymään pohjoisen tutuissa (Ylläksellä jo vuodesta
1955) maisemissa ja ainakin hieman nauttimaan ennätyslumimääristä ja hienoista hiihtomaisemista. Koulupoikana
meillä oli kotona Korona-peli, jota pelasin keittiön pöydällä aika ahkerasti, vaikka nappuloiden aiheuttama ”kolina”
vähän haittasikin. Biljardi olisi ollut hiljaisempi ja myös haastavampi, mutta siihen ei meillä ollut mahdollisuutta. Nyt
tuo sama sana on tullut tutuksi viruspaholaisena, joka on sotkenut koko maailman, vaikka on kooltaan vain 0,1
mikrometriä. Olimme monessa lajissa valmistautumassa kevään ratkaisuotteluihin. Hyviä odotuksia Turun
Palloseuran osalta oli ainakin miesten ja A-nuorten salibandyssa sekä A-nuorten jääkiekossa. Kaikki sarjat kuitenkin
aluksi keskeytettiin ja sitten lopetettiin kokonaan. Myös jalkapallo oli päässyt käyntiin ja juuri ennen miesten
Suomen Cupin ensimmäistä pudotusottelua tuli sinnekin keskeytys/peruutus. Nyt on vain odotettava, alkavatko
futis-sarjat edes koko kautena. Jo nykytilanne on seurauskollisille kannattajille ja penkkiurheilijoille kova paikka ja
mitä pitemmälle sarjojen alku siirtyy, sitä tyhjemmältä olo tuntuu. TV:kin näyttää vain vanhoja juttuja uusintoina,
eikä se jaksa kiinnostaa kuin lajien kaikkein kovimpia lajiniiloja. Itse en kuulu siihen porukkaan.
Nyt voimassa olevat rajoitukset ovat keskeyttäneet kaikki muutkin yhdistys- ja harrastoiminnat. Kalenteri tyhjeni
totaalisesti ainakin toukokuun loppuun asti. Siinä menivät kaikki varatut konsertti - ja teatteritapahtumat yhdellä
rysäyksellä. Joitakin on luvattu toteuttaa myöhemmin, hyvä niin. Myös Senioritepsiläisten vuosikokous peruuntui,
joten sain ikään kuin itsestään jatkoaikaa niin puheenjohtajana, kuin jäsenenä Turun Palloseura ry:n hallituksessa.
Tavoitteena on pitää vuosikokous syksyn ensimmäisen kuukausitapaamisen yhteydessä. Siitä tulee sitten aikanaan
uusi virallinen kutsu ja myös kotisivuilta löytyvät päivitetyt tiedot. Itse kuulun ikäni puolesta tuohon ”karanteeniikään”, mutta toistaiseksi en ole kokenut suurempia vaikeuksia pysytellä kotosalla. Joitakin paperi - ja pihahommia
on tullut tehtyä ja lähialueen kohteet ovat tulleet entistä tutummiksi. Olen ollut myös aktiivinen Raision
liikuntapalvelun kanssa tekemällä ulkoilureittien kunnostustöitä yhteistyössä entisen seuramme kiekkoveskarin Jouni
Rokaman kanssa. Kun nyt on aikaa ja saa ikään kuin pakotettuna laiskotella, voi rauhassa suunnitella erilaisia
vaihtoehtoja tekemiselle tilanteen toivottavasti joskus helpottaessa. Olen monesti ihmetellyt, miksi vain negatiiviset
uutiset julkaistaan, sillä monet ihmiset vain pahoittavat ja synkistävät niistä mielensä. Olisi niin paljon mukavampaa
lukea myönteisiä ja iloisia juttuja.
Yhdistyksen kotisivut on jo uusittu, mutta kunhan saamme riittävän opastuksen niiden ylläpitoon, ne otetaan myös
julkisesti käyttöön. Sieltä näette aina tekemisistämme ja tulevasta ohjelmasta. Joskus turvaudumme
myös sähköpostiviestittelyyn ja siksi olisi tärkeätä, että varmistaisitte s-postiosoitteen löytyvän
postituslistaltamme. Kaikista tämän hetkisistä poikkeusoloista huolimatta, toivotan kaikille
jäsenillemme kohtuullista Vapun juhlintaa pienryhmissä (>10h) ja lämmintä kesäaikaa sekä ennen

kaikkea futiskauden alkua.
Jyrki

ELETTYÄ ELÄMÄÄ
Tarinoita:
Pelireissuilta, pukukopeista, otteluista, katsomosta, kabineteista tai muualta, hupaisia tai
vähemmän hupaisia tarinoita ja historiaa tallennettaviksi. Jutut voi toimittaa Pentti Mutaselle,
myös nimettömänä, joka kokoaa niitä yhteen ja toimittaa ne edelleen seniorien
perinnetoimikunnalle, mahdollisesti myös 100v-kirjaan julkaistavaksi. Yhteystiedot: Pentti
Mutanen puh. 0400 122626. tai pmutanen@kolumbus.fi tai tapio.harittu@gmail.com 0400
227288
Kiitos jo lähettäneille!

Turun Palloseura on taas onnitellut ja palkinnut ansioituneita pelaajia ja muita toimijoita.
Syntymäpäiväonnittelutkin eri muodoissa ovat tärkeä osa seuratoimintaa. Senioriyhdistys pyrkii onnittelemaan mm.
kirjeellä kaikkia tasakymppejä täyttäviä jäseniään, jos syntymäaika ja oikea postiosoite on tiedossa.
Olemme myös linjanneet, että emme enää julkaise näissä kirjeissä syntymäpäiviä ilman asianomaisen lupaa tai
pyyntöä.

KOKOUKSISSA KOLAHTANUTTA

TAMMIKUUN KUUKAUSIKOKOONTUMINEN
Kutsuttu vierailija joutui Valitettavasti viime hetkellä työesteen takia perumaan ja hätävaraksikin
pyydetty henkilö unohti saapua. Toisaalta, Heikki Suhonen sai luvatun kymmenen minuutin sijaan
esitellä koko tunnin ajan kirjaansa ”Super Hessu-Maalikuningas” Sinänsä ihan oikein, onhan ”Hese”
jäsenemme ja pelaajana eräs aikamme suurista nimistä mm. ennätyksellisillä 206 pääsarjamaalillaan.
Sujuva esitys alkoi Martinmäen kasvuvuosista, sisältäen tyhjentävästi tien tähdeksi, pikakäynnin
HJK:ssa, paluun TPS:aan, maajoukkueajan sekä peli- ja valmentajauran kivuliaatkin vuodet. Hessu
kertoi myös ryhdikkäästi näkemyksensä aikansa valmentajista, antaen kiitosta paikalla olleelle Haralle. Erityisen
arvon anoimme myös sille, että Hessu myönsi omat virheensä niin pelaajana, kuin valmentajanakin. Yleensä
muisteloissa korostetaan vain henkilökohtaisia menestyksiä. Esitys kirvoitti myös usean paikalla olleen seniorin
hankkimaan kyseisen opuksen.
HELMIKUUSSA tapaaminen aloitettiin juhlallisesti, huomioimalla eläkkeelle siirtynyt
Rauno Sjöroos yhdistyksen standaarilla. Rane on ollut erittäin hyvä väylä
yhdistyksemme ja HC TPS Turku Oy:n välillä. Ranelle esitettyjen lämpimien kiitosten
ohella oltiinkin eniten huolissaan jatkosta.
Vierailijana oli TPS Salibandy ry:n miesten edustusjoukkueen
päävalmentaja Janne Kainulainen. Liikuntatieteiden maisteri
kertoi pelanneensa myös TPS:ssa, kun oteltiin mm. Turkuhallissa. Janne kehui Turun
olosuhteita maan kärkitasoksi. Joukkue koostuu muutamasta kokeneesta huipusta, pääosa
on vielä opiskelevia nuoria. Joukkueen vuosibudjetti on esim. jääkiekkoon verrattuna
todella vaatimaton. Selkeä kauden tavoite on kirkastaa edellisen kauden hopea kullaksi,
vaikka ylivoimainen suosikki on Tampereen Classic. Joukkueen harjoittelu on voitu hyvin aikatauluttaa yhteen. Peliä
Janne on kehittänyt maltilla, lähinnä hyökkäyspelin avaamista on painotettu. Puolustus hänen mielestään oli ihan
kunnossa. Kuten nyt tiedetään, valitettavasti hyvin alkaneet
loppupelit keskeytettiin. Toivon mukaan nälkä vain kasvoi tulevalle kaudelle.
ps. loppusarjaa ei pelattu Korona-viruksen takia.
MAALISKUUSSA Saimme kuulla Juniorijalkapallossa aloittaneen valmennuspäällikön, Mikko Hyyrysen, hyvin
ammatti-maisen esityksen pelaajapolusta, kohti huippua. Tätä asiaa tukee hienosti Gant-akatemia sekä
opiskelu- ja harjoittelumahdollisuuksien hyvä taso, josta viime vuosina on useampi junnu ponnistanut
ulkomaisiinkin akatemioihin kasvamaan. Olosuhteisiin saatiin merkittävä parannus Impivaaran
Javenture- areenan siirryttyä TPS kumppani Lähi-Tapiolalle ja samalla Tepsin hoidettavaksi.
Senioripöydässä pohdittiin jälkikäteen myös sitä että, miten saadaan kaikki yli 600 junnua perheineen
ja sukulaisineen pysymään kapealla polulla mukana. Joku leveämpikin tie, vaikkapa
levähdyspaikkoineen ja hitaampine kaistoineen, olisi mahdollisuus siihen, että edustusjoukkueelle ja koko seurallekin
riittää kannattajia - ja senioreille runsaasti hyviä jäseniä.
kokosi Seppo

Elinvoimaa edessäpäin

Hyvät TPS seniorit!
Toivomme kaikille terveyttä ja paljon turvallisia kontakteja kaikenlaisilla vehkeillä ja ohjeilla, jotka on avuksemme
tarkoitettu! Syksyn ohjelma on suunniteltu aloitettavan 5. elokuuta tutustumisella TPS:n entiseen huvilaan Ruissalossa.
Tarkemmat ohjeet lähetetään sähköpostitse ja varmistetaan tiedotteena nettisivuillamme.
Tämänkin tiedotteen ja muuta seuratoimintaa voit lukea myös
www.tps.fi tai www.senioritepsilaiset.fi

Mielenkiintoista Koronan mustaamaa Vappua 2020 kaikille senioreillemme!
-Intiaanit kysyvät uudelta päälliköltä, tuleeko talvesta kylmä vai lauha. Koska nuori
päällikkö ei ole oppinut esi-isiensä tapoja, hän kehottaa heitä keräämään polttopuita ja
kysyy tekstarina sitten ilmatieteen laitokselta. "Tuleeko talvesta ankara?" hän kysyy. "Siltä
näyttää", hänelle vastataan.
-Päällikkö kehottaa kansaansa keräämään lisää polttopuita. Viikon kuluttua hän soittaa
taas säätieteilijöille: "Oletteko varmoja, että talvesta tulee hyvin kylmä?" "Kyllä,
ehdottoman varma.
-Nuori Päällikkö käskee kansaansa keräämään vielä lisää puita ja soittaa taas
säätiedotukseen: "Oletteko ihan varma?" "Uskokaa nyt, talvesta tulee kaikkien aikojen
kylmin." "Mistä te sen tiedätte?"
"No siitä että intiaanit keräävät hullun lailla polttopuita."
UUTISSI RAUNISTULAST: Juuri saamamme tiedon mukaan Korona on ylittänyt Koro-isis-ta Vähäjoen ja asettunut
pysyvästi lepäämään kotiinsa Virusmäkeen. Tarkempaa osoitetta ei ole tiedossa kuin Raunistula, mutta olet aika
lähellä, kun olet saanut ensimmäisen kerran turpiisi!

Vappupähkinä purtavaksi: Mikä on sellainen 32-jalkainen joka täyttää 1000 vuotta syyskuussa v. 2022 ? :
vastaus löytyy jostain tässä jäsenkirjeessä!

MIELIPIDEPALSTA kirjoita jotain kriittistä tai kiittelevää ja lähetä: tapio.harittu@gmail.com
Sukupuolista pallottelua!
Naisten jalkapallosarjoja ei 60-luvulla ollut, mutta toiminta on jatkunut valtakunnallisesti jo 70 -luvun alusta alkaen ja
koko ajan kehittyen. Muutoksia on viime aikoina kuitenkin näkynyt sukupuolisen ahtauden muodossa, kun hienosti
kehittynyt laji halusi ottaa lisätilaa kikkailemalla nimienkin kanssa. Mielestäni vähemmän ymmärrettävästi, koska
jalkapalloilun sponsoripohjainen ja myös aika huono Veikkausliiga- nimitys sai yllättäen rinnalleen Kansallisliigan,
joka ei mielestäni ole arvostava, eikä mitenkään ymmärrettävästi toimiva nimitys, kun oravapankkiakaan ei ole enää
olemassa. Kannattaisiko se heti muuttaa paremmin naispelaajia arvostavaksi. Uskon, että naiset tai muut
omaehtoiset suuntautumiset ja päätökset mahdollistaisivat sen, että kaikki voivat vielä pelata miehinä ja naisina,
eikä tilanteen mukaan identiteettiään jakaen. Luonto palauttanee, ja toisaalta eriyttää, tämän kokeilun takaisin kohti
alkutekijöitä, ilman jatkuvaa kriisiä, tässä arvoasetelmassa, eli ihmismielen ja -kehon tasapäistämiskilpailussa.
Tietääkseni tohtoritäti tai –setä toteaa alussa sukupuolen ja lyö leiman peppuun, yhtäläiseen ja yhdenvertaiseen
eloon lähettäen. Uskaltaisiko joku kysyä kuukausikokouksissa ”anteeksi, voisitteko kertoa mitä sukupuolta te
edustatte? Ei se pahuksen parta kuitenkaan kaikille kasva ja ihana siloposkisuus on aina ollut inhimillisyyden paras
perusta yhteiskunnassamme ja täten äitihahmonakin säilytettäväksi. Koska tämä on vappunumero, jolloin on
perinteisesti ollut lupa suutahtaa tai naurahtaa eri asioille, liitän tähän kuunneltavaksi tasa-arvohenkilön mielipiteen
tästä.. . (Crtl+klikkaus)
nimimerkki: yläkenttä elämyksiä täynnä
Vapun teema: Oletko Sinä elossa?!
Tee helppo testi, jonka avulla voit selvittää onko tehtäväsi
maan päällä jo suoritettu:
Jos huomaat olevasi elossa, se on vielä kesken!

Vappupähkinä:
Oikea vastaus on TPS Seniorihallitus, joka on
kaksijalkainen 16 henkilön ydinryhmä, jonka yhteisikä
syyskuussa 2020 saavuttaa merkittävän 1000 vuotta!
Laske siitä vielä keski-ikä ja ihmettele aktiivisuutta!

KOLUMNI
Kun valmentaja on uhri?!
Valmentajan tehtävänä joukkuepelissä on oikeastaan auttaa (=johdattaa) joukkuetta asiantuntijana ja luoda samalla
uusia mahdollisuuksia myös yksittäisille pelaajille. Tätä kautta hän voi kehittää myös peliä, mutta huipputasolla
oleellinen osa hänen saamistaan pelaajaresursseista nousee menestystekijänä ohi edellä mainittujen näkökohtien.
Pelaajamateriaali ja muut resurssit ovat kuitenkin yhdessä tuloksen takana. Jokainen valmentaja tällä tasolla on siis
myös seuran valintojen, niiden realistisuuden tai epärealistisuuden, välillinen uhri tai sankari, valitettavan usein
mittarina olevan sarjataulukon kautta.
Menestymistä mitataan nykyään hermostuneen lyhytjänteisesti, ei edes kvartaaleittain, vaan hetkessä. Tällä
”matkalla” riittääkin pikamuuttujia hallittavaksi, kun pitää olla joukkueen mukana ajassa, eli motivoida
”henkilöstöään” vaikkapa ottelu kerrallaan. Kokenut valmentaja ymmärtää asian ja pyrkii ylläpitämään ”vaadittavaa”
tasoa harjoittelussa ja otteluissa, keskittyen pääsarjatasolla enemmänkin pelaajien ja sitä kautta joukkueen henkisiin
valmiuksiin, vaikkapa ottelu tai muu lyhyt jakso kerrallaan. Yksittäisten, varsinkin nuorten pelaajien kehittäminen
vaatii valmentajalta myös panostusta yksilöllisemmin, eli tukea ja innostamista omakohtaiseen erikoisharjoitteluun
itsenäisestikin – ihan spesialistiksi asti kannustettuna.
Huippuvalmentajaksi voikin rutinoitua oikeastaan vain valmentamalla, oppien tehtävässään kokemuksen tuomia
asioita, jotka täydentävät koulutuksen antamaa ”nippeli”-asioiden tulvaa.
On hyvä muistaa, että nykyisen pelaajapolven muodostavat 2000-luvun alun ympärillä syntyneet ”milleniaalit”, jotka
ovat pääosin aika suvaitsevaisia ja kokeilunhaluisia, koulutettuja maailmankansalaisia. Valmentaja joutuu
huomioimaan pelaajiensa tämän ajan arjen asenteet ja tavat tehdä asioita. Meidän yli kuusikymppisten itse kokema,
vahvan asemavallan käyttö valmentamisessa, ei enää koulutettua nykynuorisoamme kosiskele. Nuoret arvostavat
ainakin periaatteessa yhteistyötä, jota pääsarjoissa ei ennen juurikaan tunnettu, eikä edes pahemmin odotettu. He
eivät halua muistaa aikaa ilman internettiä tai kännyköitä, ja ovat tottuneet siihen, että maailma on kaikessa
epävarma ja monimutkainen. He arvostavat jopa sitä, että ”työnantaja” jakaisi heidän kanssaan ”firman” arvot.
Nykypelaajankin tarvitsema ”fiilis” ja muut tulokset syntyvät kuitenkin edelleen harjoittelussa, eli ”työpäivinä” ja
”juhlapäivinä”, eli otteluissa. Tämän onnistuessa he myös kiinnittyvät paremmin, mutta joutuvat olemaan oikeastaan
kaksilla kärryillä agenttiensa kautta, niiden erottaessa pelin ja pelaajat, hallitessaan kaikkea rahanarvoista uran
parhaassa vaiheessa, mutta usein poistuessa näyttämöltä heti, kun hyötyä ei enää ole saatavissa.
Nykyaikaisessa huipputason seuraorganisaatiossa ei kannata ketään jättää tekemään yksin. Omastakin
kokemuksesta olen oppinut, että päävalmentajalla on hyvä olla läheisenä työparina (tukena) toinen, osaava
lajiammattilainen, joka tuntee lajin ja parhaan saatavissa olevan pelaajamateriaalin. Ihan ydintoimintaa
palloiluseurassa ei ole mielestäni toimisto tai hallitus, vaan ykkösenä heilläkin toiminnassaan on tuote, eli itse PELI ja
sen ”myyminen” ihmisille, jotka tulevat tapahtumapaikalle, eli moniarvoiseen pelitunnelmaan kavereidensa kanssa.
Tasavertaisessa palloiluorganisaatiossa kannatustuotemyyjän, yhtä hyvin kuin toimitusjohtajankin tulee ymmärtää
olevansa mukana ”PELISSÄ”, yhtenä ”pelaajana”, eli hoitamassa pelin tarvitsemia resursseja, samalla kun samassa
”firmassa” esiintyvät pelaajat hurmaavat katsojia kannattajiksi, edellistenkin roolia tukien. Ydintehtävä on yhteinen.
Varainhankinta pelin tueksi on ydinasioita, mutta myös itse tapahtuma tulisi lajin suosion takia ”myydä” medialle
vasta sitten, kun kaikki liput on myyty. Pelitapahtuma ilman ihmisiä ei ole mitään verkossakaan, siihenverrattuna
mitä he kokevat kokoontuessaan ”juhlimaan” tai ”suremaan” yhdessä.
Yksinkertaisuus taitaa voittaa vielä nykyäänkin monimutkaisuuden.
Naulasin tähän, mentorini prof. Pasi Kosken 30v vanhan, mutta tutkitun
yksinkertaistuksen, jossa ei näy ihmisiä, mutta sitä edustaa ylimpänä
”sisäinen ilmapiiri”, jossa jokainen voi olla tärkeä osaaja. Kaikki henkilöt
vaikuttavat tasavertaisina ja heidän kaikkien arvo ”Pelintekijöinä” on
oltava yhteisössä ymmärretty ja tunnustettu. Peli on orgaaninen
kokonaisuus, jossa kukin ”ruokkii” sujuvasti peliä ja toista tekijää, sisäistä
ilmapiiriä vahvistaen. Päätökset ja strategia eivät tee vielä mitään, mutta
tehokas prosessi ja hyvin sujuva arki on täynnä päivittäistä taitoa ja
kokemusta, tai ainakin runsasta ja opettavaista vuorovaikutusta.

Mutta! - jos yhdessä epäonnistutaan, niin sittenkin valmentaja on
valitettavasti uhri – mutta ei syyllinen! hara
HYVÄÄ JA AKTIIVISTA TKOMV-kesää KAIKILLE JÄSENILLE JA LÄHEISILLENNE!
t: hallitus

