
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Lukijalle 
 
TPS kirjaimet ovat yksi tunnetuimmin Turkua kuvaavista asioista maamme joka kolkassa, muutaman 
muun kulttuuria osoittavan paikannimen tai rakennuksen ohella. Niitäkin useammin ovat samat 
kirjaimet esiintyneet maailmalla, ainakin median tasolla, isommalla ja useammin kuin mikään muu 
Turkua liittyvä asia. Tästäkin syystä on ollut hyvä jatkaa jo tähänkin asti poikkeuksellisen hyvin 
hoitunutta historiankirjoitusta seurassamme. Senioritepsiläiset ry:n hallitus on tarkoitustaan 
toteuttaen päättänyt koota materiaalia jälkipolville, sitä edeltäneiden, mutta käytännössä niiden 
toimintaa jatkaneiden, tukiyhdistysten historiasta. Tavoitteena ei ole ollut tehdä historiikkia, vaan 
poimia joitakin yksityiskohtia ”matkakertomukseksi”  
Materiaalin koonti haluttiin sovittaa ajankohtaan, kun 14.4.2008 tulee kuluneeksi tasan viisikymmentä 
vuotta Turun Palloseuran tuki ry:n perustamisesta.  
 
Tuhansien nykyisten ja entisten juniorien sydän sykkii TPS:n mustavalkoisille väreille. Samalla kun 
eri pallopelien joukkueet liikkuvat pelimatkoillaan jopa ympäri maailmaa, saavat muutkin kokea 
jotain, joka toivottavasti näkyy kunniakkaan mustavalkoisen peliasun kantajan ylpeydestä ja ehkä 
jopa etuoikeutetusta asemasta.  
Tätä kirjoitettaessa on TPS - merkkisiä joukkueita Suomen pääsarjoissa yhteensä peräti viisi 
kappaletta. Kun siihen liitetään tuhannet junioripelaajat, heidän valmentajansa ja faniryhmät sekä 
urheilusankareina maailmalla olevat, tekemässä uutta historiaa, on oikeutus tällekin osatoiminnan 
koonnille olemassa.  
 
Uutta historiaa tehdään päivittäin ja Senioritepsiläiset ry. haluaa olla tukemassa osaltaan sen 
jatkumista ja samalla kunnioittaa menneitten polvien luomaa, poikkeuksellisen vahvaa 
seurakulttuuria – suurella sydämellä.  
 
Suurin kiitos asioiden kokoamisesta tähän muotoon, tueksi isompaan kokonaisuuteen, kuuluu Jyrki 
”Agricola” Aaltoselle ja häntä tukeneille Hannu Ravealle ja Pauli Leppäselle. 
 
Kohtaillaan TPS-merkkisissä tapahtumissa toisiamme – ja iloa! 
 
 
 
Turussa 14.4.2008 
 
Senioritepsiläiset ry. 
Tapio Harittu pj 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Senioritepsiläiset ry. 



 
Turun Palloseuran Tuki ry:n historiaa 
 

Perustava kokous 
 

Perustava kokous 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. 

 

Yhdistyksen tarkoitus 
 

Sääntöjen 2§:n mukaan: ”Yhdistyksen tarkoituksena on tukea taloudellisesti, urheilullisesti 
ja aatteellisesti Turun kaupungissa olevan Turun Palloseura ry nimisen yhdistyksen 
toimintaa perimällä yhdistyksen jäseniltä jäsenmaksuja, keräämällä urheilun suosijoilta 
testamentti- ym. lahjoituksia ja avustuksia, harjoittamalla ravintolaliikettä, toimeen 
panemalla juhla-, esitelmä- ja huvitilaisuuksia sekä hankkimalla kiinteistöjä.” 
 

Jäsenistö 
 

Sääntöjen 3§:n mukaan: ”Yhdistyksen jäseniksi hyväksytään sellaiset yksityiset henkilöt ja 
oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka sitoutuvat yhdistykselle suorittamaan aluksi yhdistyksen 
perustavassa kokouksessa ja sitten yhdistyksen vuosikokouksessa määrätyn vuotuisen 
jäsenmaksun. Yhdistyksen ainaisjäsenyys voidaan saavuttaa kertakaikkisella jäsenmaksun 
suorittamisella. Yhdistyksen hallitus hyväksyy yhdistyksen jäsenet.” 
 

Ensimmäisiä toimintapäätöksiä ja tapahtumia 
 

Päätettiin (28.4.1958) jakaa jalkapallon mestaruussarjan otteluissa palkinto ansioituneelle 
TPS:n pelaajalle. Palkinnoksi sovittiin lautanen, kooltaan pyttykerhon jakamaa lautasta 
kaksi kokoa suurempi. Mestaruussarjan otteluun  
4. päivänä toukokuuta 1958 TPS- KuPS tarjoutui hallituksen jäsen Reino Helle lahjoittamaan 
palkinnon, mikä hyväksyttiin ja jakajiksi valittiin Reino Helle, Heimo Mäkelä sekä Vilho 
Salomaa. Päätettiin (21.5.1958), että ”varsinkin nuorille on annettava myös palkinnot, eikä 
yksin edustusjoukkueelle”. Lisäksi Rainer Schreylle päätettiin antaa palkinto 700. maalista, 
jonka TPS on tehnyt (TPS- VIFK 15.5.1958). 
Päätettiin (24.11.1958) jakaa Tuen palkinnot seuran vuosikokouksessa ja antaa 
”edustusjoukkueen palkinto vilkkaan keskustelun jälkeen Ossi Silvennoiselle suorituksista 
niissä peleissä, joissa TPS sai tuiki tarpeelliset pisteet ja hänen panoksensa oli juuri näissä 
otteluissa erinomainen”. 



Ote ensimmäisen vuoden toimintakertomuksesta: ”Olemme lahjoittaneet muutamia 
vaatimattomia palkintoja TPS:n jäsenille, että seuran aktiivipelaajille ja junioreille. Alku ei 
ole ollut varmaan niin hyvä kuin moni oli toivonut, mutta täytyy ottaa huomioon seikat, jotka 
tähän suuresti ovat vaikuttaneet. Ensinnä oli edellä mainittu lyhyt aika ja toiseksi maamme 
taloudellinen huono aika ja työttömyys. Sillä moni sydämestä mukana oleva ei tahdo 
pienistä varoista luopua tällaisena huonona aikana.” 
 
Heti toisena vuotena (21.4.1959) Tuki ry sai ”patistuskirjeen” Säveltäjäin 
Tekijänoikeustoimisto TEOSTO ry:ltä, jossa kehotettiin yhdistystä 
antamaan kahden viikon kuluessa selvitys siitä, missä määrin 
yhdistyksen järjestämissä pääsymaksullisissa tilaisuuksissa 
esitetään musiikkia. Yhdistys teki sitten yhteistyösopimuksen 
TEOSTON kanssa 21.8.1959 jolla Tuki ry sai rajattoman 
esitysoikeuden TEOSTON edustamalle musiikille (noin 150.000 
säveltäjää ja oikeuden omistajaa) 2%:n korvauksella tilaisuuden 
valtion huviverolla vähennetyistä pääsylipputuloista, kuitenkin 
vähintään 100 mk tilaisuudelta.  
 
Yhdistys järjesti ensimmäisen karnevaali- iltansa ravintola Itämeressä ensimmäisenä 
pääsiäispäivänä  29.3.1959 ja tilaisuus onnistui niin hyvin (tuottoa 54.335 mk), että jäsen 
Mäkelä sai täydet valtuudet keskustella ravintoloitsija Martolan kanssa. Nyt päätettiin myös 
jakaa palkintoja jääkiekkoilijoille samalla tavalla kuin jalkapalloilijoille. Pääseuran anomus 
lainasta (100.000 mk) hylättiin sillä perusteella, että kassassa on oltava vähintään 250.000 
mk ennen kuin tullaan myöntämään lainoja. Tämä päätös aiheutti paljon purnausta eritoten 
Tuen ulkopuolisten keskuudessa. 
 
Päätettiin järjestää keväällä 1959 saunailta Leppäniemessä (eli TPS:n huvilalla) vanhoille 
seuran jäsenille, tarkoituksena saada jo unhoitetut seuran uranuurtajat ja ansioituneita 
pelaajia jälleen paremmin mukaan seuran sisäisiin asioihin. Saunailtoja jatkettiin lähes 
säännöllisesti myös seuraavina vuosina. 

 

Toimintaa 1960- luvulla 
 

Ote johtokunnan pöytäkirjasta 25.4.1960: ”Börje Brotell lahjoitti 
puh.joht. nuijan, joka kiitollisuudella vastaan otettiin ja luvattiin 
nuijia sillä Tuen tarkoituksen mukaisia asioita”. Ravintola- ja tanssi-
iltoja (Itämeri, Maakunta, Kaivohuone, VPK:n talo) jatkettiin 
seuraavina vuosina ja näihin tilaisuuksiin liittyvät asiat (ravintolan 
varaus, ruokalista, arpajaiset, ohjelma jne.) muodostivat monen 
johtokunnan kokouksen pääasiallisen sisällön jatkossakin. 

Runsaasti kirjauksia on myös siitä, montako vapaalippua Tuki saa johtokuntansa käyttöön 
pääseuran jalkapallo- ja jääkiekko- otteluihin sekä miten ne jaetaan. Vuonna 1960 Tuki 
palkitsi parhaana jalkapalloilijana Mauno Nurmen ja jääkiekkoilijana Voitto Soinin. Matti 
Sundelin sai muistoesineen tehtyään seuran 800. maalin. Samana vuonna aloitettiin uutena 
varainhankintakeinona lehtiasiamiestoiminta.  
 
Ote edelleen vuoden 1960 toimintakertomuksesta: ”Tosin toiminta on ollut vielä lapsipuolen 
asemassa, eikä ole saavuttanut sellaista taloudellista pohjaa, jota edellä mainittu seura (so. 
TPS) tarvitsee toimintaansa. Mutta Tuelle suureksi iloksi, on seura viime vuosina ollut 
korkealla huipulla, hyvän yleisökannatuksen vuoksi. Eikä toistaiseksi kaipaa mitään 
avustuksia Tuen kassasta, mutta tulee varmasti aika, jolloin menestys ei ole yhtä 
loistelijasta ja silloin meilläkin pitäisi olla pääomaa, mistä antaa. Tähän on pyrittävä hinnalla 
millä hyvänsä, vasta silloin olemme oikeilla jäljillä”. 
 
Jalkapallokauden 1961 otteluihin suunniteltiin lippamallinen aurinkosuojus ja lippaan 
tarkoitus myydä mainos korkeimmalla tarjouksella. Tuen tarkoituksena oli suunnitella ja 
lahjoittaa pääseuralle lippu. Näin myös tapahtui. Juhlallinen lipun naulaustilaisuus oli 
Ruissalossa Palloseuran saunassa 12.10.1962 ja itse lipun vihkiminen  21.10.1962. 
Luovutuspuheen piti Tuen puheenjohtaja Uolevi Lehtonen ja lipun vihki rovasti Jalmari 
Suomela. Tuen suunnitelmiin kirjattiin myös oman kerhohuoneiston saaminen pääseuran 
avustamana. Tästä suunnitelmasta on hyvä todistus ote toimintakertomuksesta vuodelta 
1962: ”Ja lopuksi kaikkein tärkein, josta alussa jo mainittiin Tuen uudesta tavoitteesta, 



johon alamme kerätä voimia, että varoja. Ja tämä on saada Turun Palloseuralle oma 
kerhohuoneisto, joka myös seuralta on puuttunut ja puuttuu edelleenkin, ellei saada jokin 
alkutempaus asiasta… Siis yhteinen päämäärämme olkoon kerhohuoneisto seuralle, mitä 
nopeimmin sitä parempi. Ettei tarvitse, kuka kirjoittaakin toimintakertomuksen, sitä monta 
vuotta odottaa.” 
 
Ensimmäisenä merkittävänä avustuksena ”johtokunta hyväksyy 200.000 markan 
lahjoituksen, joka jaetttiin TPS:n 40-vuotisjuhlassa seuran jääkiekon valmennusrahastoon”. 
Mielenkiintoisena yksityiskohtana johtokunnan suurista päätettävistä asioista löytyy 
pöytäkirjoista maininta: ” Huhtikuun 29 päivänä (1962) suoritetun ottelun TPS-HJK parhaan 
pelaajan arvostelun suoritti johtokunta ja äänet jakautuivat: Lundqvist 3, Gröndahl 2, 
Laaksonen 1”. 

 
Vuonna 1963 Tuki teki Turun Palloseura ry:lle aloitteen 
kerhohuoneistoa varten perustettavan rahaston 
aikaansaamiseksi. Monien keskustelujen jälkeen molemmat 
osapuolet päättivät panna kumpikin kerhohuoneistoa varten 
nimetylle tilille 500 markkaa pohjarahaksi. Lisäksi Turun 
Palloseura ry sitoutui siirtämään kerhohuoneiston tilille 1% 
seuraavien vuosien otteluiden bruttotuloista ja Tuki ry 
järjestämään tilaisuuksia ja keräyksiä sanotun kerhohuoneiston 

tilille. Turun Palloseura ry:n keilailujaosto kutsuttiin myös mukaan tähän hankkeeseen. 
Hanketta kuvaa hyvin maininta vuoden 1964 toimintakertomuksessa: ”Tavoitteena on oman 
kerhohuoneiston hankkiminen vuodeksi 1972, jolloin Turun Palloseura täyttää 50 vuotta”. 
Erikseen oikein ”Turun Palloseuran Kerhuoneisto-tilin” valvojiksi Tuen puolelta nimettiin 
Börje Brotell ja Olavi Laaksonen. 
 
Tuen palkinto vuonna 1964 parhaalle jääkiekkoilijalle annettiin Juhani Wahlstenille ja 
parhaalle jalkapalloilijalle Reima Nummilalle, jalkapallon paras  A-jun. Jarmo Aaltonen, B-
jun. Timo Nummelin, C-jun. Heikki Nirkkonen ja D-jun. Harri Ekroos. Palkinnot eivät 
mitenkään päätä huimanneet: Kansallis-Osake-Pankin lahjoittamat palkinnot 3 kpl 
hopealusikoita Pertti Niemiselle ja täytekynä Jorma Valtoselle. Näin vuonna 1965. 
 
Saksan jalkapalloliitolta tulleella kirjelmällä pyydettiin Turun Palloseuraa lähettämään 
vuonna 1965 juniorijoukkue kansainväliselle nuorten jalkapalloleirille: Matkakuluja varten 
seura pyysi Tuelta 1000 markan lahjoitusta. ”Käydyn keskustelun jälkeen johtokunta päätti 
yksimielisesti, ettei pyydettyä 1000 markkaa anneta sanottuun tarkoitukseen”. Aika 
kuitenkin tekee tehtäväänsä ja jo seuraavana vuonna 1966 kirjattiin pöytäkirjaan 
(17.10.1966): ”Koska todettiin, että matka opintomielessä oli tarkoitustaan vastaava ja 
samat A-juniorit kuluneena kesänä voittivat Suomen mestaruuden kolmannen kerran 
peräkkäin, päätettiin antaa sanottua tarkoitusta varten pyydetyt 500 markka” 
 
Vuoden 1967 ensimmäisessä johtokunnan kokouksessa todettiin, että Turun Palloseura ry 
oli vuosikokouksessaan 25.11.1966 nimennyt 3-henkisen toimikunnan kerhohuoneistoasiaa 
kehittämään ja siihen jäseniksi Juhani Wahlsten, Mikko Lindström ja Pekka Lindberg. 
Vuosikokouksen jatkokokouksessa korotettiin kerhohuoneistorahaston kartuttamisen 
prosenttiosuutta otteluiden bruttotuloista ja se on nyt 2%. Samana vuonna ”päätettiin jakaa 
Tuen palkinto TPS:n maalivahti Kiilille koko kauden ratkaisevasti vaikuttaneesta 
työskentelystä jääkiekossa” Jalkapallon osalta ”johtokunta katsoi yksimielisesti 
ansioituneimmaksi Raimo Toivasen Tuen pytyn saajaksi”. 
 
Vastoin aikaisempia suunnitelmia ja päätöksiä Turun Palloseura ry ja Turun Palloseuran 
Tuki ry päättivät yhteisesti (15.5.1967), että kerhohuoneisto tullaan rakentamaan seuran 
huvilalle. Tuen silloinen puheenjohtaja, arkkitehti Tauno Keiramo laati sitä varten alueen 
kokonaissuunnitelman (kerhohuoneisto, jalkapallokenttä, katsomo, parkkeeraustila, uima-
allas, vesijohdot jne.). 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tuki ry:n puheenjohtajista Mikko Kirkkola, Uolevi Lehtonen ja  
 Tauno Keiramo ”kerhohuoneiston” tarkastustehtävissä. 
 
Yhdistyksen 10-vuotisjuhlat pidettiin ravintola Itämeressä 22.5.1968. Pienenä 
yksityiskohtana voidaan todeta, että vuonna 1968 Tuki palkitsi parhaina jalkapallojunioreina 
Juhani Tammisen (A-jun.), Rauli Tammelinin (B-jun.) ja Esa Kulmalan (C-jun.). Huoltaja 
Pentti Luojola sai tehtäväkseen ”määrätä” D-juniorien palkinnon saajan. Tuen pokaali 
”jalkapallokauden parhaalle päätettiin lahjoittaa  Jouni Jaloselle” ja vuonna 1969 ”päätettiin 
yksimielisesti palkita edustusjoukkueesta TPS:n vuosikokouksessa Jouni Gröndahl”.  
 
Ote vuoden 1969 toimintakertomuksesta: ”Erikoisuutena mainittakoon jääkiekkojoukkue 
Zoom’in vierailu Turussa 24.2.1969. Ottelun tuotto oli kaikkiaan noin 4000,-”. 
 
Kerhohuoneistoa varten Tuki oli kerännyt 1960-luvulla  12.230,96 markkaa! Jäsenmäärä oli 
vuoden 1969 lopussa 56. 

 

Toimintaa 1970- luvulla 
 

Uusi kymmenluku alkoi vanhalla mallilla, järjestettiin ravintolailtoja, myytiin tarroja  ja 
aurinkolippoja, jaettiin palkintoja sekä käytiin onnittelukäynneillä. Pienenä ”erikoisuutena” 
voitaneen todeta Hannu Jortikan saaneen Tuen lahjoittaman palkintopokaalin 
jalkapallokaudella 1970 C-junioreissa. Yhdessä TPS:n nuorisojaoston kanssa järjestettiin 
saunailta juniorien isille tarkoituksena esitellä TPS:n Ruissalon aluetta. Tilaisuus onnistui 
hyvin, ”osanottajia oli n. 35 henkilöä”. ”Tilaisuuden rahalliset menot olivat mk 80,-, joka 
saatiin lahjoituksena. Edelleen lahjoituksina saatiin sinappia, tomaattisosetta ja 
mehutiivistettä”. Ravintolailloista sittemmin luovuttiin, koska ” ravintolaillat eivät nykyään 
(1972) enää vastaa tarkoitustaan”. Päätös tosin kesti vain vuoteen 1975, jolloin ravintola 
Killassa järjestettiin Ansa Ikonen &Tauno Palo-ilta.  
 
Tuki suunnitteli (T.Keiramo) ja valmistutti (P.Paimander) palkintokaapin, myöhemmin myös 
laajennuksen Ruissalon kerhohuoneistoon, osallistui ”1000 mk:lla TPS:n Ruissalon 
ulkoalueen kunnostukseen ja koristeistutusten vaatimiin kustannuksiin”, hankki 
(lahjoituksena Veljet Suomisen Konepajalta) ”Ruissalon alueelle lipputangon naruineen 
ennen TPS:n 50-vuotisjuhlaa” sekä osti äänentoistolaitteet ja seinäkellon seuramajalle.  
 
Vuonna 1973 aloitettiin oman viirin hankkiminen, sillä ”todettiin, että 
viiri olisi erittäin käyttökelpoinen esim. lahjan sijasta ojennettavaksi 
onnittelukäynneillä. Matti Kirkkola lupautui tekemään luonnoksia”.  
Yksi niistä hyväksyttiin yhdistyksen viiriksi ja niitä päätettiin tilata 50 
kpl Taitolippu Oy:ltä. ”Viirejä pyritään myymään liikelaitoksille (150 
mk/kpl)(Päätöstä tarkennettiin myöhemmin koskemaan myös yksityisiä 
henkilöitä). Onnittelutarkoituksiin käytettävät viirit numeroidaan ja 
annetaan vain johtokunnan päätöksellä.” 
 
 
 



Yhdistyksen täyttäessä 15v (14.4.1973) johtokunta päätti tehdä laivamatkan  14.-15.4.1973 
Tukholmaan. ”Puheenjohtaja T.Keiramolle annettiin täydet valtuudet suorittaa matkaan 
liittyvät järjestelyt.” Itse juhlakokous pidettiin 14.4.1973 autolautta Fennialla ja kokouksessa 
luovutettiin yhdistyksen ansioviiri N:o 1 Olavi Laaksoselle.   
 
Tuki sai keväällä 1973 TPS:n jääkiekkojaostolta seuraavan kauden käsiohjelman valmistus- 
ja jakeluoikeudet, joka käynnisti välittömästi ilmoitusten keräämisen. Käsiohjelman tekoa 
haittasi huomattavasti Kupittaan jäästadionin kattamistöiden viivästyminen. Käsiohjelman 
lisäksi painettiin taskumuistio ja molempia jaettiin ilmaiseksi. Tuotto kertyi ilmoituksista. 
Pahvisesta aurinkolipasta siirryttiin myytäväksi tarkoitettuun kankaiseen malliin, johon tuli 
useampia mainostajia. Lisäksi alettiin markkinoida TPS-tunnuksella varustettua T-paitaa. 
”Kylmän ja sateisen kesän johdosta lippiksiä ja T-paitoja oli mennyt huonosti kaupaksi ja 
päätettiin valtuuttaa puheenjohtaja (T.Keiramo) ja M.Kotola neuvottelemaan Kalervo 
Kummolan kanssa.”  jäljellä olevien paitojen ja lippisten myymisestä TPS:lle” Kummola 
lupasi palata myöhemmin asiaan. 
 
Samaan aikaan valmistui myös Matti Kirkkolan suunnittelema ainaisjäsenkortti.  
Yhdistyksen viiri N:o 2 ojennettiin Eino Laineelle ja viiri N:o 3 Kaino Koskelle.  
 
Vuosikokouksessa 29.1.1975 kutsuttiin yhdistyksen 1. kunniapuheenjohtajaksi Olavi 
Laaksonen ja 2. kunniapuheenjohtajaksi Tauno Keiramo, joille kummallekin ”vasta valittu 
puheenjohtaja Lassi Mattila ojensi kunniapuheenjohtajannuijat”.  
 
Yhdistyksen toimintaa päätettiin suunnata TPS:n junioritoiminnan hyväksi kuitenkin niin, 
ettei ”anneta puhdasta rahaa, vaan maksetaan esim. jalkapallo- ja jääkiekkovarusteiden 
hankinnoista aiheutuneita laskuja”. Näin myös toimittiin ja myös nuorten harjoitusmatkoja 
tuettiin taloudellisesti. Toiseksi selväksi kohteeksi valittiin Ruissalon saunan kunnostus ja 
osittain myös ns. ylähuvila.  
Kohteliaana eleenä ”TPS:aan siirtyneille TuTo:n pelaajille luovutettiin 10 tarraa”. 
 
Uudeksi rahankeruumuodoksi kaavailtiin musiikkitapahtumaa ja niin järjestettiin nuoriso-
show 6.10.1975, jossa esiintyivät Kai Hyttinen orkestereineen, solistina Paula Koivuniemi, 
Päivi Paunu ja Hanne. Tulos oli heikko ja syynä heikkoon yleisömenestykseen oli ilmeisesti 
samanaikaisesti televisiossa esitetty ohjelma ”Syksyn sävel”. Sen sijaan illanvietot, mm. 
vapunaattojuhlat olivat kannattavia. 
 
Vuoden 1976 vuosikokouksessa keskusteltiin TPS:n kerhohuoneiston 
laajentamissuunnitelmasta, jonka mukaan avoparvekkeesta rakennettaisiin lisätila ja 
yhdistettäisiin muuhun huoneistoon. 
Uutuutena oli tullut ns. play-off-ottelut jääkiekkoliigan loppukauteen ja Tuki päätti järjestää 
bussikuljetukset TPS:n otteluihin vieraspaikkakunnille. 
 
Yhdistyksen 20-vuotisjuhla pidettiin 13.10.1978 Upseerikerholla ja juhlassa lahjoitettiin 1000 
mk seuraaville: TPS:n Mimmit, TPS:n nuorisojääkiekko ja TPS:n nuorisojalkapallo. Koska 
Mimmit eivät noutaneet omaa shekkiään, niin ”säästyneillä” rahoilla tarjottiin illallinen 
ensimmäisen jalkapallomestaruuden 1928 (50v sitten) voittaneen Turun Palloseuran 
silloisen joukkueen vielä jäljellä oleville pelaajille Lauri Lehtinen, Arvo Kanerva, Atte Aitero, 
Pentti Veroma ja T.Tuomi. Mimmit kyllä anoivat rahaa takakäteen, mutta rahat oli jo käytetty 
eikä heille niitä enää annettu.  
Joka vuosi oli kuitenkin kyetty palkitsemaan parhaita junioripelaajia sekä jalkapallossa että 
jääkiekossa. Vuonna 1978 jäsenmäärä oli 108. 

 

1980- luvulla 
 

Heti ensimmäisessä kokouksessa (14.4.1980) käytiin vilkas keskustelu Tuki ry:n 
rahanhankintakeinoista ja todettiin tilanne melko vaikeaksi uusien ideoitten toteuttamiseen. 
Jokainen hallituksen jäsen sai tehtäväkseen omalta osaltaan pyrkiä kehittämään ja 
keksimään uusia keinoja rahojen keräämiseksi. Varojen kartuttamiseksi järjestettiinkin 
oikein humppatanssit Toimiupseerikerholla. Seuraavan vuoden vuosikokouksessa 
perustettiin erityinen toimikunta (Matti Kirkkola, Ossi Haapaniemi ja Pekka Varjonen), joka 
sai tehtäväkseen suunnitella lista-arpajaiset, tanssitilaisuus sekä tehostettava 
jäsenhankintaa.  



Tuki onnitteli Turun Pallo ry:tä 1000 mk:n rahalahjoituksella seuran täyttäessä 30vuotta 
10.10.1981 ja lahjoitti TPS:n 60-vuotisjuhlallisuuksiin 1500 mk ja 3000 mk Ruissalon saunan 
kunnostukseen. Vuonna 1983 Tuki liittyi Suomen Palloliiton jäseneksi, jotka mahdollisti 
yhden TPS:n B-juniorijoukkueen osallistumaan jalkapallosarjoihin TPS:n Tuki ry:n 
nimikkojoukkueena, sillä TPS:lla on asettaa sarjaotteluihin kaikkiaan kolme B- 
juniorijoukkuetta, mutta vain yksi voi edustaa TPS:aa (yksi joukkue edustaa Turun Palloa). 
Samana vuonna Tuki myönsi 1000 markkaa TPS:n  B1- jalkapallojunioreille Leningradin 
matkaa varten ja valittiin toimikunnat: 25- vuotisjuhla-, saunailta- ja tanssi- iltatoimikunta.  
 
25-vuotisjuhla vietettiin 15.4.1983 Turun Upseerikerholla vanhojen ystävien tapaamisen, 
hyvän ruoan ja tanssin sekä ”TPS- hengen” merkeissä. Ilmeisesti juhlien orkesteri söi 
”ruhtinaallisesti”, sillä pientä ”kränää” syntyi heidän ruokalaskustansa ja asiaa käsiteltiin 
peräti kahdessa johtokunnan kokouksessa. 
 
Silloisen puheenjohtajansa Mikko Kirkkolan ehdotuksesta Tuki perusti 1984 Erkki Tannisen 
nimeä kantavan rahaston ja osallistui siihen 2000 mk:lla.  
 
Ossi Haapaniemi ehdotti oman lehden ”TEPSILÄINEN” 
julkaisemista yhdessä emäseuran kanssa ja 
ensimmäinen numero ilmestyi 12.5.1985 päätoimittajana 
Pekka Ruola apunaan Mikko Kirkkola, Olavi Laaksonen 
ja Harry Nordqvist. Hallitusta patistettiin aktiivisuuteen 
ilmoitushankinnassa ja sille asetettiin markkamääräinen 
tavoite.  
 
Suururakka oli organisoida ja myydä juniorijoukkueiden 
avulla 10.000 pakettia (a’ 2 kpl) itsenäisyys- ja joulukynttilöitä. Tuoton todettiin olleen 
tyydyttävä. 
 
Tuki avusti taloudellisesti TPS:n  B2 jääkiekkojunioreita, jotka osallistuivat kutsuttuna 
kansainväliseen Midget- jääkiekkoturnaukseen Kanadan Drummondvillessa 29.1.-11.2.1986. 
 
Uutena toimintamuotona TPS:n Tuki ry:lle tuli 1985 mukaan kansainvälinen nuorisovaihto, 
jota toimintaa oli emäseura aikaisemmin hoitanut jo vuodesta 1977 lähtien. 
 
Turun Palloseuran Tuki ry hyväksyttiin Suomen Valtakunnan Urheiluliiton Varsinais-
Suomen piirin jäseneksi 1986. Tuki ry liittyi myös Turku-halli – Åbo-hallen ry:n jäseneksi. 
 
Tuki ry:n 30-vuotisjuhla vietettiin 28.10.1988 Turun Upseerikerholla ja Juha-Pekka Jalon 
juontamassa ohjelmassa esiintyivät Lahjan tytöt voimisteluesityksellä, Turun 
musiikkiluokkien kamarikuoro CAMIS’IN KVARTETTI johtajanaan Jarmo Kokkonen. 
Juhlapuheen piti yhdistyksen puheenjohtaja Mikko Kirkkola ja illan musiikista huolehti 
Pekka Haapasalon sekstetti. Alkuruokana oli graavia siikaa ja pääruokana poronnoisetit 
Upseerikerhon tapaan. Juhlijoita oli kaikkiaan 54. 
 
Hienona kunnianosoituksena yhdistys järjesti  29.4.1989 vuosina 1939, 1941 ja 1945 
jalkapallossa Suomen mestaruuden saavuttaneille ”konkareille” sauna- ja lounastilaisuuden 
TPS:n saunalla, jonka jälkeen heidät vietiin SM- sarjan avausotteluun, missä Lauri Lehtinen 
suoritti avauspotkun.  
 
Maksaneita jäseniä oli vuosikymmenen lopussa  56. 
 

Muutoksen tuulet 1990- luvulla 
 

Uusi kymmenluku alkoi erittäin kunnioitettavalla tapahtumalla. Turun Palloseura ry pelasi 
seuransa 1000. SM- ottelun (TPS-MP) 20.5.1990 Kupittaan stadionilla. Tuki ry:n 
varapuheenjohtaja Kari Katajiston ehdotuksesta toteutettiin juhlailta eli 1001. ottelu. Päivän 
ohjelma koostui kutsuttujen entisten edustusjoukkueen pelaajien kokoontumisella 
Kupittaan stadionilla, esiottelun (Piispanpojat- Zoom) seuraaminen, TPS-MP- ottelun 
seuraaminen, kuljetus ravintola Suomalaiselle Pohjalle ja yhteinen illanvietto. Koko 
tapahtuma tarjottiin kutsutuille (noin 60 entistä pelaajaa), mutta vaimot, muut seuralaiset ja 
Tuki ry:n jäsenet suorittivat illallismaksun. Iltajuhlaan osallistui noin 140 seuran 
kannattajaa. 



 
Tuki ry alkoi vuonna 1990 julkaista omaa monistelehteä, jolla oli jo aikaisemminkin käytössä 
ollut nimi TEPSILÄINEN. Yhteistyötä toisen tukiyhdistyksen alkoi vierailulla Jyväskylään 
JyP HT Tuki ry:n vieraaksi syksyllä 1990. Jäsenhankinta tuotti myös tulosta, vuodessa oli 
saatu 32 uutta jäsentä. 
 
Vanhoja mestareita (8) vuodelta 1941 kutsuttiin vielä yhteiseen tilaisuuteen 30.5.1991 
Svenska Klubbenille lounaalle ja sen jälkeen seuraamaan jalkapallon liigaottelua. Mukaan 
kutsuttiin myös Turun Sanomien ja Auran Aaltojen edustajat. Saman vuoden syksyllä oli 
myös seuran veteraanien saunailta Ruissalossa. Vuoden 1971 jalkapallomestareita (20v 
mestaruudesta) muistettiin 28.9.1991 liigaottelun TPS- HJK yhteydessä ja sen jälkeisellä 
saunaillalla Ruissalossa. 
 
Tuki ry:n viirin ulkoasua muutettiin samalla, kun niitä jouduttiin tilaamaan lisää. 
 
Kuukausipalaverit alkavat 
Esille oli myös noussut toivomus, että Tuki ry:n toimesta järjestettäisiin ns. 
kuukausipalavereja jossakin kahvilassa päiväsaikaan ja jokainen maksaisi itse tarjoilun. 
Puheenjohtaja Kirkkola lupasi ottaa yhteyttä Kauppatorin varrella olevaan kahvilaan ja 
tiedustella palaveritilaa. Toivomus toteutui ja ensimmäinen kahvitilaisuus oli 8.1.1992 klo 
13.00 kahvila Roosassa, Yliopistonkatu 29 A. Jatkossa kuukauden ensimmäinen keskiviikko 
olisi kokoontumispäivä, ainakin toistaiseksi.  
 
Yhdistyksen taloustilanne oli mennyt niin heikoksi, että vain ”vaivoin voitiin selvitä 
tilikaudesta ilman miinusmerkintää”.  
 
Vuosikokouksessa  20.2.1992 alettiin muuttaa yhdistyksen sääntöjä paremmin kuvaamaan 
toimintaa. 
 
Vuoden 1972 Suomen jalkapallomestareita huomioitiin (20v mestaruudesta) kutsumalla 
heidät 30.9.1992 pelattuun TPS:n Euroopan Cup-voittajien otteluun ja sen yhteydessä 
olevaan Buffet- tarjoiluun.  
Uutena tapahtumana oli Joulusauna-risteily joulukuussa 1992.  
 
Turun Palloseuran 70- vuotisjuhlaotteluun jalkapallossa TPS- Jazz kutsuttiin kaikki kaikki ne 
pelaajat, jotka jossain vaiheessa olivat olleet voittamassa seuralle Suomen 
jalkapallomestaruutta ja Tuki ry avusti pelaajien kutsumisessa. Pelaajia tuli paikalle lähes 
50. 
Tuki ry lahjoitti 70 vuotta täyttävälle Turun Palloseuralle seuran puheenjohtajien 
valokuvasuurennokset kehystettyinä (lopullisesti 11 kpl) virallisessa 70-vuotisjuhlassa 
Turun konserttisalissa 10.10.1992.  
 
Yhdistys käynnisti jalkapallon ns. kummipelaaja-projektin ja ensimmäiseksi pelaajaksi 
valittiin Teemu Ingi ja heti perään toiseksi Petteri Viljanen. Taloudellisten vaikeuksien 
vuoksi koko projekti jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi.  
 
Kesällä 1993 veteraanien päiväkahvi-tilaisuudet siirtyivät kahvila Kisälliin 
Käsityöläismuseon naapurissa. Kahvitilaisuuksien osallistujamäärä pysytteli 10-15 henkilön 
vaiheilla. Vuoden 1993 toimintakertomuksessa oli voimakas vetoomus, että ”tulevan 
hallituksen on saatava jäsenistö hereille, jotta yhdistys voi puhtaalla omallatunnolla kantaa 
nimeä TURUN PALLOSEURAN TUKI RY”. 
 
Keväällä 1994 Tuki ry päätti erota Suomen Palloliitosta sillä perusteella, että 
”kilpailutoiminta liitossa on muuttunut ja enää ei tarvita Tuki ry:n nimeä nuorisopallo 
kilpailutoiminnassa”. 
 
Taloustilanne jatkui vaikeana ja se käy selvästi ilmi vuoden 1994 toimintakertomuksesta: 
”Ei tarvitse olla mikään ”ennustajaeukko” voidakseen kertoa, että mikäli yhdistyksemme 
toimintaa aiotaan saada rikkaammaksi ja monipuolisemmaksi, on kiireesti tarkistettava 
eräitä toimintaperiaatteitamme. Ensimmäiseksi nämä tarkistukset on kohdistettava 
talouspuolelle. … Toivottavaa on, että uusi hallitus löytää lääkkeet tämän aneemisen 
toiminnan piristämiseksi.” 
 



Yhdistyksen sääntömuutosprosessin (1.3.1993 - 20.1.1997) yhteydessä ehdotettiin jopa 
yhdistyksen nimen muuttamista (11.4.1995). Samana vuonna (1995) yhdistys teki 
sopimuksen Turun työvoimatoimiston kanssa yhden henkilön työllistämiseksi puoleksi 
vuodeksi juniorijalkapallon tehtäviin. Tehtiin myös päätös, että ”veteraanikahvitilaisuudet 
pyritään nauhoittamaan vastaisuudessa, jotta parhaat tarinat voidaan tallentaa jälkipolville”.  
 
Vuoden 1975 Suomen jalkapallomestarit kutsuttiin 10.8.1995 Vakuutusyhtiö Sammon 
Airisniemen tiloihin, jossa johtaja Hannu Kokkonen toimi isäntänä. Sieltä vieraat siirtyivät 
Cup-voittajien cupin ottelua seuraamaan Kupittaalle. Mestareille luovutettiin TPS- paidat. 
Tilaisuus onnistui hienosti ja paikalla oli mukana melkein koko mestarimiehistö, valmentajat 
ja johtohenkilöstö. 
 
Yhdistyksen taloustilanne oli saatu jotenkin hallintaan, mutta emäseuran jalkapallopuolen 
talous kamppaili suurissa vaikeuksissa, sillä esim. ”liigaotteluiden lipputulot ovat niin 
vähäiset, ettei niiden varaan voida mitään rakentaa”. Näin todettiin vuosikokouskutsun 
mukana lähetetyssä jäsentiedotteessa 12.2.1996 ja vielä todettiin ”Vapaakortteja jaetaan 
niin paljon, että maksaneiden katsojien osuus on todella pieni. Näin ei voi jatkua.” 
 
Kuukausikahvitilaisuudessa 7.2.1996 asiasta oli jo keskusteltu ja päätetty, että vaikka hyvin 
monella läsnäolijalla oli esimerkiksi seuran kultamerkki, niin tulevana jalkapallokautena 
kaikki ostavat kausilipun hintaan 400 mk, joka oikeuttaa istumapaikkaan sille varatulle 
katsomo-osalle ja puoliajalla kahvit. Yhdistyksen vuosikokous päätti sen johdosta lähettää 
jäsenmaksupankkisiirtolomakkeen lisäksi toisen, 400 mk:n pankkisiirtolomakkeen. 
Samassa yhteydessä yritettiin aktivoida juniorijoukkueita myymään kausikortteja 
periaatteella yksi kausikortti / pelaaja. Jalkapallonuoria oli n. 300 ja lippuja myytiin 15 kpl! 
Vuoden toimintakertomuksen loppukaneettina todettiin, että ”seuran nykyisillä 
juniorijoukkueilla niin jääkiekon kuin jalkapallon puolella ei ole minkäänlaista kiinnostusta 
itse emoseuraan”. 
 
Monesti suunniteltu matka Valkeakoskelle (jalkapallomuseo ja Haka-TPS- ottelu) toteutui 
vihdoin 11.8.1996 ja matkalle osallistui kaikkiaan 13 henkilöä. 
 
Yhdistyksen jäsenmäärän vähyys ja aktiivien puute johti siihen, ettei Tuki ry:llä ollut enää 
mahdollisuuksia tukea mittavin varoin seuran toimintaa. Sen sijaan yhdistys alkoi luoda 
uutta ansiomerkkitoimikuntaa ja huomiontijärjestelmää, joiden puute oli ollut joskus jopa 
kiusallista. Marraskuun 1998 hallituksen kokouksessa todettiin, että pitkään vireillä ollut 
hanke Tuen toiminnan muuttamiseksi koskemaan perinnepuolta, vaatisi taas 
sääntömuutoksia ja ”oltiin yksimielisiä siitä, että toiminnan pitäisi käynnistyä välittömästi, 
koska aika tekee tehtävänsä koskien koko arvokasta TPS-materiaalia, joka on nyt lähes 
hallitsemattomissa käsissä useimmiten ja joiden haltijoilla ei ole mitään käyttöä kyseiselle 
aineistolle”. Tässä yhteydessä ehdotettiin jopa, että perustetaan kerho tai yhdistys, jonne 
kutsutaan jäsenet ja nimeäkin jo väläyteltiin: TEPSILÄINEN. Samassa kokouksessa 
esitettiin myös kysyttäväksi  Elysee Arenaa perinnevaraston ja –näyttelyn pitopaikaksi.  
 

Tepsiläiset ry  1999 – 2004 
 

Turun Palloseuran Tuki ry:n nimi muutettiin Tepsiläiset ry:ksi vuosikokouksessa 24.2.1999 
muuttunutta toimintaa vastaavaksi ja samalla muutettiin taas kerran yhdistyksen sääntöjä. 
Nimeä ja sääntöjä ei kuitenkaan koskaan rekisteröity, asian haittaamatta mitenkään 
toimintaa, kun edellistäkään ei lopetettu. Puheenjohtajana jatkoi muutoksen jälkeenkin 
Hannu Ravea. Pienenä yksityiskohtana vuosikokouksen pöytäkirjassa on maininta, jossa 
todettiin, että ”Gröndahl huolehtii TPS:n historiikin viimeisen osan toimittamisesta Suomen 
Urheilumuseoon”.  
 
 
Ensimmäisessä jäsentiedotteessa todettiin, että ”yhdistyksen toiminnan painopistealueena 
on toimia yhdyssiteenä varttuneempien Tepsiläisten ja entisten TPS- aktiivien välillä. 
Lisäksi tuetaan nuorisotoimintaa lähinnä palkintolahjoituksin ja järjestämällä vuosittain yksi 
vaihto-oppilas Yhdysvaltoihin” Uppland Country High School –yhteistyönä, jonka 
johtohahmona toimi Mikko Kirkkola. 
 
 



Perustoimintaa toteutettiin säännöllisesti huomioimalla eri toimijoita vuosien varrelta. 
Vanhat mestarit (1939 ja 1949) kutsuttiin Ruissaloon 20.6.1999, jossa heille tarjottiin 
Puolalan keskuskeittiön antimia konjakilla täydennettynä. Ruissalosta siirryttiin Kupittaalle 
seuraamaan ottelua TPS-Haka. Seuraavaksi 60-ja 70-lukujen (ennen 1975) valmentajille ja 
huoltajille järjestettiin illanvietto 15.8.1999 TPS-MyPa- ottelun jälkeen Ruissalon huvilalla.  
 
Tukea tukiyhdistykselle 
Päälajien johdon myötämielisenä eleenä ja osoituksena tahdosta perinteiden vaalimisen 
syntyi uutta toimintakulttuuria. Uutena jäsenetuna kaikki yhdistyksen jäsenmaksun 
suorittaneet saivat pääsylipun jääkiekon liigaotteluun TPS-Pelicans  3.10.2000 ja 
vapaalippukäytäntö tiettyihin ”jäsenotteluihin” on jatkunut siitä eteenpäin vuosittain 
koskien myös jalkapalloa. 
 
TPS:n ensimmäiset jääkiekkoliigan Suomen mestarit vuodelta 1976 ja jalkapallomestarit 
vuodelta 1975 kutsuttiin yhteiseen ottelun TPS-Tappara seurantaan ja sen jälkeiseen 
illanviettoon 17.2.2001 Elysee Areenan tiloihin. Kaikkiaan tilaisuuteen osallistui noin 40 
henkilöä. 

 
Hallituksen lokakuun 2001 kokouksen pöytäkirjassa on 
perinnevarastoon liittyvä kirjaus: ”Soinin Votin museoaineistoa 

voisi ehkä saada aikanaan TPS:lle. Lumikon Mikin jäämistöä 
(Musta kirja) täytyy yrittää saada leskeltä varovaisen 

kohteliaasti.” Vanhan perinnemateriaalin (ohjelmia, pelivarusteita, 
valokuvia ym.) keräämistä tehostettiin muutenkin ja asiasta tiedotettiin 
jäsentiedotteessa marraskuussa 2001. Hanke etenee, kirjattiin 

museotilanteesta 14.1.2002. Samassa kokouksessa kirjattiin: ”Tarkoitus olisi myös tallentaa 
”wanhojen partojen” juttuja. Tässä voisi olla Mäki / Toivolan asiantuntemus avuksi.”  
 
TPS:n vuosina 1973-76 toimineet valmentajat ja huoltajat (noin 40) kutsuttiin 19.1.2002 TPS-
Blues- peliin ja ottelun jälkeen Turun Soitannollisen Kerhon tiloihin. 
 
Järjestettiin vuosien 1971 ja 1972 jalkapallon Suomen mestarien kokoontuminen kesällä 
2002. 
 
Kuukausikahvitilaisuudet jatkuivat kuukauden 1. keskiviikkona kahvila Kisällissä ja paikalla 
on ollut 15-20 varttuneempaa tepsiläistä.  Jäsenmaksunsa vuodelta 2002 suorittaneita oli 
noin 130 kpl. 
 
Turun Palloseura ry:n uudistettuun organisaatioon tuli varsinaisen kilpailutoiminnan lisäksi 
yhdistykset keilailulle, salibandylle, faneille ja senioreille. Nyt piti alkaa selvittää 
mahdollisuutta seniorijalkapallon, seniorijääkiekon ja Tepsiläisten toiminnan 
yhdistämiseksi samaan yhdistykseen (hallituksen kokous 9.4.2003).  
Samassa kokouksessa jäsenedut kasvoivat, kun hallitus päätti tarjota joulukuun 
kahvitilaisuudessa kahvin ja pullan läsnäolijoille. Käytäntö on jatkunut siitä eteenpäin. 
 
Jalkapallokauden 2003 alussa oli TPS-KTP- ottelussa kutsuttuna pelaajia kausilta 1939-1976 
(yhteensä noin 80 pelaajaa) ja TPS- FC Hämeenlinna- ottelussa nuorten Suomen mestareita 
kausilta 1964-1966 ja 1968. Kuukausikahvitilaisuudet siirtyivät toukokuussa 2003 Veritas 
Stadionin ravintolaan.  
 
 
 

Senioritepsiläiset ry  2004 – 
 

Vuosikokouksessa 25.2.2004 päätettiin siirtää Tepsiläiset ry:n toiminta 1.5.2004 
perustettavalle Senioritepsiläiset ry:lle ja sen perinnejaostolle, vaihto-oppilastoiminta TPS 
Turku ry:lle (käytännössä TPS Juniorijääkiekko ry:lle) ja varojen siirtämisestä 
perustettavalle Senioritepsiläiset ry:lle. Tepsiläiset ry. nimi kuitenkin säilyi kun se annettiin 
käyttöön tulevaisuuden senioreille eli saman aikaan perustetulle, lähinnä jääkiekon 
fanitoimintaan keskittyvälle yhdistykselle.  Perinteiden kunnioittamista kuvastaa myös se, 
että kaikissa TPS yhdistyksissä otettiin käyttöön alkuperäinen TPS merkki. 



Senioritepsiläiset ry. 

 
Yhdistyksen tarkoitus on pitkähkön matkan varrella ja pääseuran 
päätoimintojen kaupallistuessa, muotoutunut enemmän henkiseen ja 
aatteelliseen tukeen. Uuden yhdistyksen säännöissä se kuuluu: 
”Yhdistyksen tarkoituksena on seniori-ikäisten jääkiekko- ja 
palloilukulttuurin sekä terveysliikunnan ylläpitäminen. 
Seuraperinteiden vaaliminen, kehittäminen ja edistäminen. Yhdistys 
toimii Turun Palloseura ry:n jäsenenä.  
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys;  

1. Tarjoaa jäsenistölleen seniori-ikäisten jääkiekko-, jalkapallo- ja muuta 
palloilutoimintaa sekä kuntoliikunta, liikuntaharrastus, retki, juhla, ja muita virkistys 
ja yhdessäolotilaisuuksia. 

2.  Järjestää luento- ja neuvontatilaisuuksia sekä harjoittaa julkaisutoimintaa. 
3. Toimii Turun Palloseura ry:n perinteiden ja seurahengen vaalijana ja 

aloitteentekijänä” 
 
Uuteen yhdistykseen perustettiin heti kolme jaostoa, perinnejaosto, seniorijääkiekkojaosto 
ja ikämiesjalkapallojaosto, ja nimettiin niihin johtoryhmät. Naistoimintaryhmän vetäjäksi 
nimettiin Leena Niemi. Uusi yhdistys sai asettaa kaksi edustajaansa uuden organisaation 
mukaisiin Turun Palloseura ry:n edustajiston kokouksiin. Emoseuran toiminta kohdistui 
lähinnä eri oikeuksien ja rahastojen hallintaan sekä ansiomerkkiasioihin. 
Ensimmäisenä tapahtumana uudella yhdistyksellä oli seuran entisille jalkapallon pelaajille 
vuosilta 1937-1960 järjestetty tapaaminen 10.6.2004 seuraamaan ottelua TPS-Jaro ja sitä 
ennen ruokailemaan Stadionin TPS-klubilla. Uutuutena kokeiltiin jäsenien 
kuntoliikuntatapahtumina sauvakävelyä ja Ruissalon alueen kunnostustalkoita. 
Kuntoiluinnostus jatkui myöhemmin tutustumisella Kuhankuonon retkeilyreitistöön. 
 
Jäsenmäärä oli kasvanut vanhojen organisaatioiden yhdistymisen myötä ja jäsenmaksun 
maksaneita oli jo 240. Leena Niemen naisryhmän nimissä menestyksellisesti tarjoamat 
teatteriliput ja  –matkat sopivat hyvin yhdistyksen tarkoituksen mukaiseen, jäseniä toisiinsa 
yhdistävään toimintaan.  

 
Vanhojen mestareiden tapaamisia jatkettiin edelleen. Nyt olivat vuorossa vuoden 1956 
jääkiekkomestarit, jotka kokoontuivat 28.2.2006 ottelun TPS-HPK yhteydessä ja vuoden 
1976 mestarit 11.3.2006 ottelun TPS-Tappara yhteydessä. Pelaajatapaaminen 1980-luvun 
alkupuolen jääkiekkoilijoille oli 3.2.2007 TPS-HPK- ottelussa ja nuorisokiekon ensimmäisten 
toimintavuosien (1976-79) nuorisovalmentajien tapaaminen 27.1.2007 TPS-Ässät-ottelussa.  
 
Useasti suunnitteilla ollut matka toteutui vihdoin, jolloin mentiin Valkeakoskelle 25.8.2007 
tutustumaan jalkapallomuseoon ja sen SPL:n 100vuotisjuhlanäyttelyyn ja sen jälkeen Haka-
TPS-otteluun, joka oli myös Hakan juhlaottelu.  
 
Tätä kirjoittaessa tuoreimpana pelaajatapaamisena on ollut vuosina 1955-1965 
edustusjoukkueessa pelanneiden jalkapalloilijoiden kokoontuminen Kupittaalla 24.10.2007 
Veikkausliigaottelussa  TPS-Jaro. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuukausikaffella saa varmoja neuvoja pelitaidoissa ja tietoa nykytoiminnasta. 
Seppo Sundelinin haastattelussa ja ”oppia” saamassa Armand One 

 
Yhteenvetoa toiminnasta 
 

Alun perin 50 vuotta sitten alkanut Turun Palloseuran Tuki ry:n, sittemmin Tepsiläiset ry:n 
ja Senioritepsiläiset ry:n, toiminta on painottunut muutamaan selvään kokonaisuuteen. 
Näitä ovat olleet erityisesti alkuaikoina erilaisten ravintolatapahtumien järjestämiset varojen 
hankkimiseksi ja myöhemmin emäseuran Ruissalon kiinteistön ns. ylähuvilan ja saunan 
kunnostukset ja varustetasojen parannukset, junioripelaajien palkitsemiset, entisten 
mestareiden ja seura-aktiivien kokoon kutsumiset ja tapaamiset, kansainvälisen 
nuorisovaihdon organisoiminen Pohjois-Amerikkaan.  Viime vuosina on korostunut 
kutsutilaisuuksien ohessa ns. jäsenotteluiden neuvotteleminen sekä etenkin erittäin 
suosituiksi tulleiden kuukausikahvitilaisuuksien järjestäminen. Merkittävä lisä TPS rivistöön 
on toimintaan liittynyt TPS Salibandy ry.  jonka alkumenestys lajissa on ollut huimaa ja 
nostanut v. 2008 TPS pääsarjajoukkueiden määrän miesten ja naisten joukkueillaan viiteen. 
Jääkiekon liigajoukkueen ja jalkapallon naisten ja miesten liigajoukkueiden täyttäessä 
muun, seuratoiminnan onnistumista näkyvästi osoittavan huippu-urheilu joukon.  
 
Jäsenmäärä on tukiyhdistyksessä koko ajan kasvanut ja on nyt ”juhlavuotena” jo noin 300. 

 
Senioritepsiläiset ry kiittää kaikkia, jotka ovat uskoneet ja uskovat asiaansa pitkän, mutta 
menestyksellisen taipaleen jatkumiseksi. On vaikea löytää seuroja, joissa on koettu yhtä 
paljon ilon hetkiä urheilukentillä. Tärkeä osa sitä on joukkuepelin ymmärtämisen taito, 
johon kuuluu yhteistyö ja toisten tekemän työn kunnioittamisen taito. Tämän 
mustavalkoisen elämäntavan vahvuudeksi voidaan kai huoletta asettaa urheilun 
nostaminen aina arvojärjestyksessä ylimmälle pallille – sydämenasiana! 
 
Kohtaillaan TPS-merkkisissä tapahtumissa toisiamme – ja iloa! 
 
 
Senioritepsiläiset ry. järjesti tukiyhdistysten 50v. juhlakahvitilaisuuden 14.4.2008 
Hamburger Börsissä, elossa oleville entisille puheenjohtajille ja kunniajäsenille. 
 
 

 
 

 
 



Puheenjohtajat ja sihteerit kautta aikain 
 

Puheenjohtaja/ TPS:n Tuki ry  Sihteeri/TPS:n Tuki ry  
 

Olavi Laaksonen 1958-1959  Reino Helle  1958-1963 
Uolevi Lehtonen 1960-1965  Olavi Laaksonen 1963-1967 
Börje Brotell 1966  Juhani Soini 1968-1983 
(jäsenkirjuri 1958-1960)   Rauno Tähkäpää 1983-1986 
Tauno Keiramo 1967-1974  Juhani Mattila 1987-1989 
Lassi Mattila 1975-1983  Olavi Laaksonen 1990-1996 
Mikko Kirkkola 1984-1991  Markku Laine 1996-1998 
Kari Katajisto 1992-1994 
Hannu Ravea 1995-1999   

   

Puheenjohtaja/ Tepsiläiset   Sihteeri/Tepsiläiset  
 

Hannu Ravea 1999-2004  Juha Rautala 1999-2001 
 

Puheenjohtaja/ Senioritepsiläiset ry Sihteeri/Senioritepsiläiset ry  
 

Hannu Ravea 2004-2007  Jouni Gröndahl 2002-2003 
Tapio Harittu 2007-   Pentti Torkkeli 2004- 
 

Kunniajäsenet 
 

Olavi Laaksonen Kunniapuheenjohtaja 29.1.1975 Tuen viiri nro 1 
 
Tauno Keiramo Kunniapuheenjohtaja 29.1.1975 Tuen viiri nro 4 
 
Kaino Koski  Kunniajäsen 29.1.1979 Tuen viiri nro 3      
  Rahastonhoitaja 1962-1978 
 
Börje Brotell Kunniajäsen ? Tuen viiri nro 16 
 
Karl-Olof Sjöblom Kunniajäsen 27.8.1992 Tuen uusi lippu nro 19 
 
Pekka Varjonen Kunniajäsen ? Tuen viiri nro 12 
  Rahastonhoitaja 1979-1999 TPS:n Tuki ry 
  Rahastonhoitaja 1999-2004 Tepsiläiset ry 
  Rahastonhoitaja 2004-2007 Senioritepsiläiset ry 
 

Aktiivit  ”Tukilaiset” monen muun lisäksi 
 

Eino Laine  Tuen viiri nro 2 Rauno Tähkäpää Tuen viiri nro 11 
Juhani Soini Tuen viiri nro 5 Mikko Kirkkola Tuen viiri nro 13 
Reijo Hannula Tuen viiri nro 6 Lassi Mattila Tuen viiri nro 14  
Matti Kirkkola Tuen viiri nro 7 Tauno Aitio  Tuen viiri nro 15 
Ossi Haapaniemi Tuen viiri nro 8 Ilmo Rapala  Tuen viiri nro 17 
Mikko Lindström Tuen viiri nro 9 Heikki Lunden Tuen viiri nro 18 
Urho Teräs  Tuen viiri nro 10  
Lauri Lehtinen Viiri 11.3.1979 
Holger Helenius Viiri 16.9.1981 
Kari Katajisto Pöytälippu nro 20 
Hannu Ravea Pöytälippu nro 21   
Tapio Harittu Pöytälippu nro 22 

 


