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Elämme tätä kirjottaessani vuoden pimeintä aikaa. Syksyn väriloisto ei ole muuttunut talviseen
valkeuteen, vaan alkutalven harmaus ja sateisuus tuntuvat vain jatkuvan tätä kirjoittaessani. Harmautta
on lisännyt seuramme molempien jalkapallon edustusjoukkueiden putoaminen pääsarjasta. Miesten
osalta toistui syksyn 2018 tilanne ja nyt naisetkin joutuvat hakemaan vauhtia divaritasolta. Tällainen
pitkäaikainen emoseuran jäsen ja kannattaja voi vain toivoa, että jossain vaiheessa myös onni kääntyisi puolellemme
kaikkien hyvien toimenpiteiden tueksi. Kaikista vastoinkäymisistä huolimatta ei pidä menettää uskoa ja luottamusta,
vaan antaa kaikki mahdollinen tuki joukkueiden toimihenkilöille ja pelaajille. Maailman laajuinen korona-pandemia
on jatkanut nyt uudella aallolla leviämistään ja se on asettanut seurat todella vaikeisiin tilanteisiin. Vaikka omat
joukkueet niin jääkiekossa kuin salibandyssa sekä miehissä että naisissa ovat menestyneet ihan tyydyttävästi, niin
yleisöä ei ole katsomoissa näkynyt. Tulipahan pari viikkoa sitten koko Turku-hallin historian pohjanoteeraus
liigaotteluissa. Myös Kupittaalla salibandykannattajia on ollut vain vähäinen osa aikaisemmista katsojamääristä. Nyt
on sitten vielä kaikki sarjatoiminnat keskeytetty ainakin jouluun asti ja se lisää entisestään taloudellista painetta
toimijoille. Toivottavasti tauti saadaan näillä keskeytyksillä ja ihmisten järkevällä sekä vastuuntuntoisella
käyttäytymisellä Suomessa kuritettua, jolloin paluu entiseen ns. normaaliin elämään voi tapahtua. Myös
Senioritepsiläiset on joutunut peruttamaan kaksi viimeistä kuukausitapaamista ja myös sovitun jääkiekon
jäsenottelun. Onneksi saimme vuosikokouksen pidettyä syyskuun alussa. Seuraamme tautitilanteen kehittymistä ja
viranomaisten sekä määräyksiä että suosituksia. Niiden perusteella teemme päätöksiä toiminnan aktivoimisesta. Nyt
kannattaa todella seurata kotisivujamme, sillä yritämme siellä julkaista kaikista tapahtumista ja mahdollisista
muutoksista nopealla aikataululla.
Turun Palloseuran 100-vuotisjuhlavuoden valmisteluihin olemme antaneet omaa asiantuntemustamme. Turun
Palloseuran jalkapallon Kunniagallerian täydennys ei tänä vuonna onnistunut johtuen sarjaohjelman muuttumisista
ja sopivan ottelun löytymisestä.
Koronakriisin keskellä vietimme itsenäisyyspäivää kovin erilaisissa olosuhteissa kuin normaalisti, mutta kiitollisina
edellisille sukupolville, saadessamme kuitenkin elää yhdessä maailman onnellisimmista ja kauneimmista, sekä ennen
kaikkea itsenäisessä maassa.
Pysytään terveinä, pidetään huolta toisistamme ja toimitaan yhdessä vastuullisesti, sillä vain
siten voimme selvitä yli tämän kaikkia koettelevan rajoituksia tuoneen ajan. Kyllä elämä on aina
lopulta voittanut ja antanut uuden mahdollisuuden.
Toivotan kaikille jäsenillemme ja heidän läheisilleen Joulun rauhaa sekä toivorikasta ja
liikunnallista tulevaa vuotta 2021.
Jyrki

KOKOUKSISSA KOLAHTANUTTA
Kanssakannattajallemme, Tepsiläiset ry:lle kutsuttiin puheenjohtajaksi tuttu tekijämies Roope Paltta, kun Eero
Wallin päätti saamiemme tietojen mukaan jäädä ainakin välillä, vähän kevennetylle polulle. Pitkän jakson jälkeen hän
toivottavasti luo näin myös hyvin ansaittua jatkuvuutta ja kokemusperäistä fiilinkiä vaihtopenkin päähän.
Senioritepsiläisten kannustusstipendit jaettiin tänä syksynä vuorostaan jalkapallojunioreille. Monipuolisesti
menestyneinä ne saivat: Anton Järnstedt (P13), Helli Alarautalahti (T13), Hikaru Viherlaakso (T14), Eeli Matikainen
(P14) Naisjaostomme stipendit saivat tällä kertaa Selja Leiwo (Bty) ja Julius Kangaslahti (P17)
Gatoraden komeat tilat eivät ole loppuvuodesta saaneet kuulla kaikkein vauhdikkaimpia tarinoita tai tärkeitä
seurajuttuja Koronan takia. Pitäkää yllä etäyhteyksiänne ja kuntoanne tällaisena aikana, kunnes tuttu
keskiviikkoviihde avautuu ”salaisin” juttuineen taas levitettäväksenne ihan luottamuksellisesti.
JÄSENYYS SENIORITEPSILÄISISSÄ
Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on toiminut aktiivisesti jossakin tepsiläisessä jäsenyhdistyksessä tai
yhtiössä ja haluaa toimia yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi tai liittyä jäseneksi seniorihenkilö, joka on pelannut
vähintään yhden ottelun tepsiläisessä miesten tai naisten jääkiekon, jalkapallon tai muun palloilulajin edustusjoukkueessa.
Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.

Elettyä elämää
R.I.P. Kari Katajisto 11.5.1944 – 15.10.2020
Pitkäaikainen TPS- toimija on poissa. Kari Katajisto oli Turun Palloseuran toiminnassa mukana eri
tavoin lähes 50 vuoden ajan, toimien monella tavalla koko TPS:nkin tukijana, josta parikymmentä
vuotta erityisesti juniorijalkapallon kehittäjänä. Hän oli Tepsiläinen loppuun saakka, todeten; ” Nuo
kolme kirjainta ovat merkinneet minulle erityisen paljon elämässäni” Hänelle on myönnetty
toiminnastaan TPS:n kultainen ansiomerkki ja Suomen Liikunnan ja Urheilun ansioristi.

RESPECT !

Kasvatustyön tukea parhaimmillaan!
Joulukuun neljäntenä vietettiin
Suomessakin kansainvälistä
vapaaehtoisten päivää. Tässä faktaa
Suomen Palloliiton lajin ytimessä toimivien
korvaamattoman tärkeistä vapaaehtoisista
toimijoista, jotka Suomessa tehdyn tutkimuksen
mukaan käyttävät aikaansa lasten, nuorten tai
aikuisten harrastustukeen keskimäärin 18 tuntia
kuukaudessa. Moni Seniorikin on ollut tässä
kehityksessä mukana, eli onnittelemme heitä tästä
peli-ilon tuottamisesta. Pelaajamäärä onkin
tuplaantunut runsaan kymmenen vuoden aikana.
Suomalaisessa jalkapallo-perheessä tehdyn
vapaaehtoistyön arvo on nyt noin 408 M€ vuodessa!
Kannattaa laskea erikseen myös kaikkien TPS lajiemme vapaaehtoistyön arvo, kun pelkästään sen kilpailutuloksina
ollaan valtakunnallisten joukkuemitalien jaossa lähestymässä jo 5.000 mitalistin pokkailua tai niiailua. Lisäksi tulee
avustajien työtunteina ansaittu, ihan käsittämätön tuntimäärä. Valtaosa Seniorikonkareistakin voi KIITTÄÄ ainakin
ajatuksissaan vastaavista, oman tai muun seuran kautta saamistaan ”palveluista” nöyrästi ja tunteikkaasti.
toimitus

Elinvoimaa edessäpäin

Seuraava kuukausitapaaminen Gatorade Centerissä on ke 13.1.
Vierailijaksi on tulossa HC TPS OY:n pj. Kai Koskinen

seuraa muutokset: http://fc.tps.fi/fi/seura/senioritepsilaiset/tapahtumat

Senioritepsiläiset ry. suosittelee seuraamaan Korona-ajan ohjeita ottelutapahtumiin lajien sivuilta ja myös
ylläolevasta linkistä klikkaamalla.

JÄSENKIRJEET JULKAISTAAN NETTISIVULLAMME JA LÄHETETÄÄN SÄHKÖPOSTILLA KAIKILLE
OSOITTEENSA ILMOITTANEILLE. Mikäli ette ole saaneet kirjeitä, lähettäkää sähköpostiosoitteenne!
juhani.nirkkonen@kolumbus.fi Toimitamme kirjepostia vain pyydettäessä.

MIELIPIDEPALSTA kirjoita jotain kriittistä tai kiittelevää ja lähetä: tapio.harittu@gmail.com
Kilpailullakin on uhrinsa.
Bisnekseen kuuluva kilpaileminen saattaa muuttua todelliseksi kamppailemiseksi, jos ei olla
koko ajan valmiina muiden ”hyökkäyksiin”, omien suunnitelmien ja innovaatioidenkin
maatessa menneisyydessä tai keskeneräisyydessä. Antti Kasin viittaama esimerkki
”kosketusnäyttö”- innovaation vähättelystä syksyn jäsentiedotteessamme, oli hyvä vertaus
paikalleen jäämiseen myös nykyaikaisessa huippu-urheilussa. On oltava edellä, eikä
matkiminen kannata, kun sillä ei pääse edes tasoihin, toisen jo kehittäessä ideaa, mutta
kopioijan vasta opetellessa sitä.
Tepsin jalkapallolla oli suunnitelmat pärjätä, tai kuten lähivuosina, unelmoiden vähintään säilymisestä pääsarjassa,
joka on suomalaiselle jalkapalloseuralle nykyään taloudellisesti lähes ainoa vaihtoehto. Kilpailu on siksi kovaa ja
huonosti varautuneelle kallista. Tiukoille meni miehissä, eli ”arvontaan” asti, jossa tuli iso, mutta kiusallisin
mahdollinen tappio, joka vaatii tulevaisuuteen paitsi rahaa, myös turvaa tuovaa ennakointia ja tilanneseurantaa ja
reagointia muiden liikkeisiin pelaajiston osalta. Muut tahot ”ennustivat” keväällä sijoitukseksi ”yhdestoistta”
Lähtökohtaisesti ”firmalla” ei ollut, lähes koko Liigassa liian tuttua, taloudellista velkapainetta, joten odotukset
positiiviseen muutokseen olivat kovat.
Odottamaan ei pidä kai nytkään jäädä, kun seurajohdon pitää nyt ja aina olla jo selvästi pidempää tulevaisuutta
suunnittelemassa, kahdessa sarjassa, eikä ainakaan vanhoja ”paloja” sammuttamassa. ”Tuloskoneisto”, jonka piti
kasvattaa ”tuottavuutta” pisteinä joukkueelle, osoittautui ainakin miehissä liian suurelta osin ”rikkinäiseksi”, joten
tuloksenteko oli pikainvestoinneilla lyhytnäköistä. Missä oli oma ”pääoma”, joka teki tulosta edellisellä, monen
junnumestaruuden vuosikymmenillä. Vastaus on, että maailmalle toimestamme koulutettuna! Toisaalta kauden
ulkomainen osasto oli ”käytettyä vuokrakalustoa” vanhoine meriitteineen ja ”vuoden takuun” puolesta onneksi
lainakamaa. Tuskan lisääntyessä päätettiinkin uusiutua jo loppusyksyllä Veikkausliigajoukkueen tulevaisuuden
”työpäälliköksi” kutsua myös tuttu ”pelinrakennusmestari” ja sitä ennen tepsiläiseksi opetetun valmentajan tilalle
toinen, pelaajanakin ansiokas, entinen tepsiläinen sankaripelaaja.
Pelit vaihtelivat syksylläkin todella paljon, vaikka mestarikin voitettiin, mutta ”tärkeät” ottelut eivät sujuneet
toivotusti, vaikka hieno mies ja meritoitunut pomo, taisi pelaajistoon uskoa. Herää kysymys, olivatko pelaajien
ominaisuudet selvillä valmentajalle, kun kakkosvalmentajakin päätti lähteä kehittymään muualla. Ehkäpä saattoivat
arviot olla ristiriitaisia muilta kysyttynä ja muutoksen toteuttamiseksi vain parissa kuukaudessa. Parhaat avut tulivat
kuitenkin joukkueeseen vasta syksyllä, joista ainakin yksi 17-vuotias, oma juniori, osoitti olevansa ainakin todella
hyvän pelimiehen alku, parin muunkin nostaessa tasoa, mutta omien kustannuksella. Johtajan pitää tuntea
pelimiehensä. Tätä asiaa hoitamaan hankittiin jatkossa lisää myös kokemusta, eli toivottavasti välttämääni hermoja
rassaavaa lyhytjänteisyyttä jatkossakin. Onko asia nyt hallussa ja tärkeät verkostot kunnossa, eli olla ainakin oman ja
kansallisen parhaimmiston kimpussa, vaikka huipulla jo juhlavuodelle 2022, tai suoraan jonkin muun seuran
kokeman ”katastrofin” kautta? Se selviää myöhemmin -ihan muiden päätöksillä!

Siitä kasvatuksen pitkäjänteisyydestä..
Vaikka katseen tulee olla tulevaisuudessa, voi historiastakin poimia tapahtumia syy ja seuraus-periaatteella. TPSjalkapalloon on siunaantunut kunnioitettavalla tavalla ainakin 60-luvulta alkaen, niin pääsarjan kuin A-nuortenkin
mitalisijoituksia, yhteensä yli 50 ja muutamia ennen sitäkin. Helposti tekemäni, aika seikkaperäisen yhteenvedon
kautta, voi tälläkin menestyksellä todeta olevan melko selvä yhteys; eli nuorten saavutusten jälkeen seuraa hyvää
jatkoa jopa kymmeneksi vuodeksi edustustasolla. Esimerkkituloksia:
60-luku A jun. 6 mitalisijaa > 70 luku 6 aikuisten mitalisijaa (1968 -1977)
70-luku A jun. 4 mitalisijaa (1972- 1977) > 80-luku neljä mitalisijaa
Selvitykseni jatkuu myöhemmin, kun 70 luvun jälkeisinä vuosina tiedän olleen ainakin kaksi yhtä hyvää junnuputkea,
joiden hyödyntäminen on mielestäni kaatunut tiedossa olevista ”uudistussyistä” ja ehkä myös ”vieraasta”
kulttuurista. Em. aikakausi on monen mielestä amatöörimäistä aikaa, mutta pelaajavertailussa tämä osoittaa sen,
että onnistumista ruokittiin olemalla edellä muita, ei heitä matkimalla, vaan päinvastoin, menestyvänä
seuraesimerkkinä päätehtävässään. Tämä vertailu on aika kaukaa, mutta pätee vielä, jos pitää omaa ja mitattua
tuotantoa, rahalla hankittua arvokkaampana.
mielipiteenään ja pyynnöstä kirjaili hara
Emmehän me Seniorit usko, että
me viisastumme vanhetessamme.
Meiltähän vaan tuppaa
loppumaan kaikki tyhmät ideat.

MUSTAVALKOISIA UUTISIA, TIEDOTTEITA ja ENNUSTAMISTA
TPS jääkiekon Pop Up -kauppa sijaitsee Hansakorttelissa Yliopistonkadun ja Aurakadun kulmassa. Kauppa on
avoinna arkisin klo 10-20 klo 11–20, lauantaisin 11–16 sekä sunnuntaisin 11–15. Mikäli et pääse ostoksille paikan
päälle Turun ydinkeskustaan, suosittelemme ostamaan joululahjat TPS Shopin nettikaupasta, joka palvelee
vuorokauden jokaisena päivänä 24 tuntia. TPS Shoppiin pääset nopeasti TÄSTÄ!

-Lähiuutisena toistettakoon kaikille, että jääkiekon nuorten MM- kisoihin on valittu, ennätykselliset viisi TPS
liigapelaajaa! Kaikki pelit D-playltä!

-Salibandyn miesten ja naisten liigajoukkueet ovat kohta taas mukana kärkikahinoissa ja odottamassa Sinunkin
saamista katsomoon.
-Toimituksen mielestä siinä ei ole mitään perää, etteivät naisten ja miesten futisjoukkueet nousisi puolustamaan
värejään takaisin pääsarjoihin, jo vuonna 2021; tai takaovesta jo tulevalle kaudelle.

KOLUMNI jouluna 2020
Kolumni on omalla palstallaan säännöllisesti julkaistava lyhyt kirjoitus, jossa saa esittää
oman ajatuksensa, jostakin enemmän tai vähemmän ajankohtaisesta TPS -aiheesta,
ilmiöstä tai asiasta.

Yhteistyötä ja ymmärrystä elämäämme näissäkin, kuitenkin aika helpoissa oloissa?
Maamme nykyistä paljon tuskaisempaan historiaan liittynyt Uusi Tuntematon Sotilas, nyt Aku Louhimiehen elokuvana,
perustuu ohjaajan näkemykselliseen ja kehuttuunkin tulkintaan siitä, mitä tällainen kriisi on voinut olla selviytymisasenteena ja laajemmin ihmisten, kuin itse sodan kannalta kuvattuna. Elokuvassa on siis saatu tuoreesti sivuutettua
jotain, sodan mielettömyyttä ja tuhoamista korostavaa. Sen sijaan, että katsojan eteen piirtyisi näkymä, jossa
suomalaiset miehet koottiin asenteellisesti puolustamaan maata, mutta joutuivat kaoottisen väkivallan keskellä
uhraamaan mieletöntä kohtaloaan, oikeastaan diplomatian sijaisina. Toimitus lisää tähän, nykyisten poikkeusolojemme ”kauheaan vapaudenriistoon” sopivan, Jouluisen diplomatiatarinan, jossa ei syyllisiä ole. Tarina on julkaistu
jo kymmenkunta vuotta sitten tällä palstalla, mutta se löytyy, Ameriikkaa myöten voitoista ”taistelleen” mentorini, Juuso
Wahlstenin ”Juuso aikaansa edellä”-kirjan viimeiseltä sivulta. Lue alta – ja astu tämän erilaisen Joulumme
tunnelmaan, josta selviämme, jos emme haasta tätä, halutessaan ylivoimaista virusta, ylimielisyydessämme liikaa
uhitellen.

”Tapio Rautavaaran komppania JR4 pääsi joulunaikaan vetämään henkeä hieman etulinjan taakse. Tapsa soitteli
kitaraansa, lauloi pojille rakovalkealla ja laulatti heitä. Hänet oli määrätty viimeiseen tuuriin,
teltan keskellä olevan kamiinan kipinämikoksi. Kun muut teltassa alkoivat heräillä, Tapsa lähti
ulos jaloittelemaan. Hän näki ensilumessa Ilveksen jäljet, joita lähti konepistooli kainalossa
seuraamaan. Seuratessaan jälkiä hänen edessään seisoi parinkymmenen metrin päässä
kasvoista kasvoihin neuvostosotilas, konepistooli kainalossaan. Hän näki Tapsan samassa sekunnin murto-osassa.
Kumpikin jähmettyi, eikä kumpikaan ampunut, vaan seisoivat silmätysten muutaman pitkän sekunnin. Sitten
vihollisen kasvoille levisi hymy, johon Tapio vastasi hymyllä vastasi, otti sormen pois liipasimelta, nosti kätensä
lakkia kohden ja tervehti, johon vieras vastasi samalla eleellä. Teltalle palattuaan pojat kyselivät, oliko Tapsa
nähnyt mitään erityistä, johon hän vastasi ”ei mitään uutta itärintamalta”
Juuso kommentoi tätä tapahtumaa kirjassaan; ”Ihmiset ovat ihmisiä rajan toisellakin puolella ja kauempanakin. Sen
olen elämässäni oppinut. Minusta ihmiselle on parempi ampua pallo tai kiekko vaikka Ilveksen verkkoon, kuin ampua
toinen ihminen” Kiitos Juuso!
lainasi hara
Joulun sanomaa luureihin halutessanne myös netistä, eli näistä linkeistä suomeksi.. ja vaikka ameriikan kielellä

HyvääJoulua!
Seniorihallitus

