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Miten saada lapset hienon harrastuk-
sen pariin? Miten heidät saa jatkamaan 
harrastusta, vaikka aina ei kaikki mene 
putkeen? Miten saada lasten ja nuorten 
lähipiiri, vanhemmat ja isovanhemmat, 
kannustamaan positiivisessa ja raken-
tavassa hengessä? Miten saada lähi-
piiri mukaan lapsen tai nuoren seuran 
toimintaan?

Näitä miettii moni seura tänä päivänä, niin 
myös Pallokerhon hallitus ja allekirjoittanut 
henkilökohtaisesti. Olen ollut seuran toimin-
nassa mukana jo yli 20 vuotta, ensin oman 
pojan harrastuksen vuoksi ja myöhemmin 
seuran ja sen toiminnan eteenpäin viemisen 
vuoksi. Nyt on tultu siihen, että jalkapallo 
ja seurojen toiminta kiinnostaa omien las-
tenlasten vuoksi. Tyttärenpoika on pelannut 
jalkapalloa jo kuusi vuotta, viisivuotiaasta 
lähtien, Nappulaliigassa. Tänä syksynä hä-
nen ja vanhempiensa pitää päättää, missä 
seurassa jalkapalloharrastus jatkuu. Miten 
valita lapselle paras seura, treeniporukka, 
valmentaja ja olosuhteet? Taloudelliset 
realiteetitkin pitää ottaa huomioon. Vaikka 
kaikki haluavat lapselleen parasta, saako 
tuo paras maksaa mitä tahansa? Jalkapallon 
lisäksi on otettava huomioon toinen hieno 
laji, kansallislajimme pesäpallo. Voiko kah-
ta ”kesälajia” harrastaa samanaikaisesti? 

Hyväksyykö uuden seuran valmentaja toi-
sen lajin? Suuria kysymyksiä, joihin myös 
Pallokerhon väki vastailee näinä aikoina.

Toinen tyttärenpoika ohjaa nuorimpien 
nappuloiden pelejä ja harrastaa aktiivisesti 
pesäpalloa ja partiota.  Valmentajat ja tuki-
joukot ovat ottaneet nuoren pelinohjaajan 
hienosti vastaan, eikä asiattomuuksia ole 
onneksi tarvinnut kuunnella. On hienoa näh-
dä, miten aluksi vähän epävarma nuori saa 
lisää tervettä itseluottamusta, kun aikuiset 
osaavat oikein tukea ja kannustaa. Kaikille 
tuomarinaluille ei ole valitettavasti käynyt 
yhtä hyvä tuuri. Onko typerällä käytöksellä 
menetetty hienon lajimme parista innokkaita 
toimijoita ja samalla karkotettu lukematto-
mat vanhemmat ja isovanhemmat, joista 
olisi voinut tulla lapsen seuran toiminnan 
tukipilareita. Näitä vaari miettii ja yrittää 
pysyä tarpeeksi lähellä, jotta voi antaa pyy-
dettäessä neuvoja, mutta tarpeeksi kaukana, 
ettei oma kiinnostus vaikuta ohjailulta.

Vaarin rooli on siitä hieno, että saa olla mu-
kana seuraamassa lastenlasten kasvamista ja 
kehitystä omassa lajissaan. Saa olla mukana 
kannustamassa ja tukemassa. Saa käydä 
heidän kanssaan yhdessä liigamatseissa tai 
TPK:n peleissä. Saa olla läsnä ja kuunnella, 
katsoa maailmaa ja jalkapalloa taas lapsen 

silmin. Näitä kokemuksia soisi enemmän 
muillekin isovanhemmille. Mummit ja 
ukit, mammat ja papat, mummut ja vaarit 
ovat monasti hyödyntämätön voimavara 
seuratoiminnassa ja lasten harrastuksissa. 
Moni varmaan kyllä auttaa kuljetuksissa 
yms. pyydettäessä, mutta näistä aktiivisista 
ja hyväkuntoisista isovanhemmista olisi mo-
neen muuhunkin. Moni varmasti arvostaisi 
mahdollisuutta avittaa lapsen tai nuoren 
harrastusmahdollisuuksia muutoinkin, kuin 
selvällä rahalla. Satunnainen buffettivuoro 
tai turnaustalkootunti tai aktiivisempi osal-
listuminen sopisi monen isovanhemman, 
varsinkin eläkkeellä olevan, päiväohjel-
maan. Miksi heitä ei sitten nähdä nykyistä 
enemmän seuratoiminnassa? Kiinnostuksen 
puutteesta en usko olevan kyse. Olisiko 
niin, että moni välttää osallistumista siinä 
pelossa, että lapsen tai nuoren vanhemmat 
kokevat, että heidän tontilleen astutaan? Vai 
onko kyse siitä, että isovanhempi ei uskalla 
sitoutua, koska pelkää homman käyvän liian 
raskaaksi tai aikaavieväksi? Oli syy missä 
tahansa, pitää meidän seuroissa aktivoitua 
ja kutsua isovanhemmat mukaan. Meidän 
pitää ottaa huomioon heidän mahdollisuu-
tensa ja kykynsä, mutta myös mahdolliset 
rajoitteensa tai toivomuksensa ja tarjota 
kullekin se tapa, millä tämä mieluiten osal-
listuu. Isovanhemmat ovat suuri käyttämätön 

voimavara, jolla on ikänsä puolesta elämän-
kokemusta ja näkemystä ja siten loistavat 
edellytykset tukea ja kannustaa lasta tai 
nuorta hänen harrastuksessaan. En väitä, 
että isovanhemmat ryntäävät suurin joukoin 
tekemään talkootyötä, mutta jo pelkästään 
lisävaarit ja –mummot katsomossa ovat hy-
väksi lapsen kehitykselle ja harrastuksen 
jatkumiselle. Jokainen kannustus, kehu 
ja tsemppi kannattelee lasta eteenpäin ja 
varmistaa hyvän harrastuksen jatkumisen. 

Haastan TPK:laisten pelaajien isovanhem-
mat mukaan nauttimaan jalkapallosta ja las-
ten taidoista sekä kannustamaan lapsenlapsia 
heidän harrastuksissaan. Saatte itsekin muka-
na olosta lisää virtaa ja korvaamattomia het-
kiä lasten parissa. Kentän laidalla nähdään!

Tarmo Aaltonen, vaari

Puheenjohtajan palsta - Vaarin mietteitä

Tämän kauden B-junioreihin on tällä kaudel-
la kuuluneet TPK:n -97 ja -98 synt. pelaajat. 
Yhteistyö on aloitettu hyvissä ajoin, joten 
pelaajat ovat ehtineet hyvin tutustua ja eri 
pelitavat ovat muokkautuneet toimivaksi 
kokonaisuudeksi. Tämä on asia johon on 
syytä varautua ajoissa, kun B-junioreina 
viimeistään joukkueissa on kahta ikäluokkaa. 

Tähän viitaten mielestäni seuran kaikkien 
valmentajien on tehtävä enenevissä mää-
rin yhteistyötä  joukkueiden välillä, koska 
yhteistyö kantaa tuloksia myöhemmässä 
vaiheessa kun pelaajat tuntevat toisiaan ja 
erot pelitavoissa joukkueissa tulevat tutuiksi.  
On tärkeää seuralle ja joukkueille että esim. 
harjoituksia voidaan pitää yhdessä eri ikä-
luokkien kesken ja  ennakkoluulottomasti 
otetaan esim. vuotta tai jopa kahta nuorempia 
pelaamaan otteluihin kokemusta saamaan. 

Oma kautemme 2013–2014 alkoi viime 
marraskuussa Turun piirin Futsal sar-
joissa kahdella joukkueella jalkapallon 

talviharjoittelun lomassa. Osallistuttiin 
myös futsal turnaukseen, kevään Pöytyän 
turnauksesta muistona voitto ja kolmas sija.

Kevätkausi jalkapallon osalta alkoi hienolla 
voittoputkella, mutta harmillisesti jäimme 
tasaisessa B-kolmosen sarjassa jaetulle toi-
selle sijalle, TuWen noustessa B-kakkoseen 
syyskaudeksi.

Kevätkauden päätteeksi toteutimme pitkään 
haaveena olleen ulkomaan turnausmatkan 
Itävaltaan.

Itävallassa pidettiin juhannusviikolla United 
World Games -niminen urheilutapahtuma, 
jossa oli useita muita lajeja jalkapallon 
lisäksi.

Pelasimme alkulohkon  Itävaltaa, Saksaa, 
Italiaa ja Sveitsiä vastaan.

Yksi jatkopeli päästiin pelaamaan Saksaa 
vastaan, mutta sitten pelit päättyivät. Hyvin 

TPK B-junioreiden kuulumisia kaudella 2013–2014
joukkueemme pystyi haastamaan isojen 
jalkapallomaiden joukkueita ja kokemus 
Alppien juurella pelatuista peleistä oli var-
masti kaikille hieno kokemus.

Tapahtuma oli muutoinkin kuin jalkapal-
lollisesti varsin mieleenpainuva kokemus 
alppimaisemineen ja avajaisineen, jois-
sa kaikki urheilijat kokoontuivat isolle 
jalkapallostadionille kotimaansa lippuja 
kantaen olympialaisten avajaisten malliin. 
Aurinkoista ja lämmintä ilmaa unohtamat-
ta. Täällä Suomessa oli kuuleman mukaan 
juhannuksena hieman viileämpää.

Lehden ilmestyessä syksyn sarjat ovat jo 
loppusuoralla, tavoitteena syksyyn lähdet-
täessä oli yrittää pelata paikka B-kakkoseen 
ensi kevääksi tuleville B-junioreille jotka 
ovat ikäluokasta -98 ja -99.

Ensi kaudella -97-syntyneet pelaajat jatkavat 
A-junioreina. Tulevaa kautta ajatellen jouk-
kueen pelaajia on jo nyt käynyt keväästä asti 

pelaamassa nykyisten A-junnujen kanssa 
miesten 6-divisioonan pelejä. Näin ollen 
tuokin yhteistyö on ollut käynnissä ja osal-
taan auttaa ensi kaudella.

Nämä 6-divarin pelit ovat olleet erittäin 
tärkeä osa myös koko kautta ajatellen kos-
ka B-kolmosessa Turun Piiri ei asettanut 
harmillisesti kuin kuusi sarjaottelua/joukkue, 
koska laittoi joukkueet kahteen lohkoon 
joten nyt pelaajat saavat tätä kautta lisää 
pelejä ja peliaikaa.

Suunnitelmat A- ja B-juniorien osalta ovat 
jo työn alla, uuteen kauteen 2014–2015   
joukkueisiin mahtuu vielä pelaajia. Mukaan 
vaan kaikki  -97, -98, -99  syntyneet  Turun 
Pallokerhoon.

Hannu Starck 
TPK-B Joukkueenjohtaja 



vastustajat valitaan siten. että runkosarjan 
voittaja saa ensin valita itselleen vastusta-
jan sijoille 5-8 sijoittuneiden joukosta. Sen 
jälkeen seuraavat valitsevat järjestyksessä. 
Toivottavasti TPK selviää valitsijaksi tai 
ainakin valittavaksi, eli kahdeksan parhaan 
joukkoon.
Hyviä loppuvuoden pelejä ja mielenkiin-
toista Futsal-kautta

Heikki Grönlund
SPL:n Turun piirin puheenjohtaja

Viime kausi päättyi TPK:n osalta liigassa 
pohjanoteraukseen – liigakarsinta jossa vas-
taan tuli PS Villa Hyvinkäältä. Pelit hoi-
dettiin suoraan kahdessa ottelussa kotiin ja
liiga paikka varmistui.

ESC:n luovuttua sarjapaikastaan myös PS 
Villa nousi sarjaan.

Kausi osoitti selvästi sen, että liigan taso 
on noussut ja otteluita ei voiteta pelkällä 
vanhalla rutiinilla. Joka peli on pelattava 
tosissaan ja vastustajaa ei tule aliarvioida.

Futsal on menossa kovaa vauhtia pelkäs-
tään lajiin erikoistuneisiin joukkueisiin. 
Tässä TPK antaa vastustajilleen melkoisen 

etulyöntiaseman. Pelaajat koostuvat usean 
eri joukkueen palaajista, joiden keskitty-
minen futsaliin alkaa vasta futis-kauden 
päättymisen jälkeen.

Alkavan kauden joukkuetta rakennetaan  
kovaa vauhtia. Pyrkimyksenä nuorentaa 
porukkaa ja luoda siitä nopeaan ja tehok-
kaaseen peliin pyrkivä ryhmä. Joka tulee 
olemaan sekoitus viime kauden ”konkareita” 
ja uuden kauden ”keltanokkia ”.

Lyhyen harjoitusperiodin onnistuminen, 
sekä ensimmäisissä peleissä menestyminen 
on paljolti kiinni pelaajien sitoutumisesta 
ja aktiivisuudesta.

TPK:n 15. liiga-kausi alkaa
Viime kausi päättyi TPK:n osalta liigassa pohjanoteraukseen – liigakarsinta jossa vastaan tuli PS Villa 
Hyvinkäältä. Pelit hoidettiin suoraan kahdessa ottelussa kotiin ja liigapaikka varmistui.

Suomen Palloliiton Turun piiri on viettänyt koko 
tämän vuoden 90-vuotisjuhlaa. 
Juhlavuoden teemaksi on valittu Respect. Se 
on kunnioitusta ja arvostusta. Respect on 
arvostusta menneisyyttä, nykyisyyttä ja tule-
vaisuutta kohtaan. Sitä on toiminta rasismin 
ehkäisemiseksi. ”Vihreä kortti” on lähtöisin 
Suomesta. Jo nuoresta pitäen ohjataan pelaa-
jia toimimaan kanssapelaajia ja muita ottelun 
toimijoita kohtaan asiallisesti. Varsinaisen 
juhlan piiri vietti U21-maaottelun Suomi – 
Wales ottelun yhteydessä. Ottelun tauolla 
muistettiin piirin ansiomerkeillä ansioitu-
neita jalkapallotoimijoita. Ottelua ja juhlaa 
korosti runsas yleisömäärä.

 Seurojen järjestämiä tapahtumia on nimet-
ty piirin juhlatapahtumiksi. Niitä on ollut 
yli kaksikymmentä. Ne ovat levittäytyneet 
laajasti koko piirin alueelle. Listalta löytyy 
turnauksia, päiväkotitapahtumia, seurapäi-
viä, jalkapallokouluja ja –leirejä. Yksi näis-
tä turnauksista oli kesäkuun alussa TPK:n 
järjestämä Pepsi Soccer Cup, joka vuodesta 
toiseen on kerännyt runsaat joukot poikia 

nauttimaan peli-ilosta.

Tätä kirjoittaessa koripallon ”Susijengi” 
oli hävinnyt MM-kisojen alkulohkossa 
taitavalle USA:lle ja voittanut tiukassa ot-
telussa Ukrainan. Lentopallomaajoukkue 
on myös aloittamassa omaa osuuttaan 
MM-kisoissa. Me suomalaiset olemme 
yleensä voineet nauttia joukkuelajien me-
nestystä harvoissa maissa harrastetuissa 
lajeissa. Nyt nämä kaksi lajia, koripallo 
ja lentopallo, ovat näyttämässä  suuntaa 
myös jalkapallomaajoukkueellemme, joka 
aloittaa EM-karsintaottelut vierasottelulla 
Färsaaria vastaan. Toivottavasti paremmin 
kuin pari vuotta sitten MM-karsinnan aloitus 
Moldovaa vastaan, jossa vajaalla pelannut 
Suomi taipui vastustajalle.

Seurojen mestarijoukkueiden karsinnoista 
HJK ei selvinnyt lopputurnaukseen, mut-
ta selvisi Eurooppa-liigan lohkovaihee-
seen. Viime vuona kaikki eri karsintoihin 

selvinneet rämpivät heti ensimmäisessä 
vaiheessa, mutta nyt HJK näyttää mallia 
muillekin suomalaisille.

Veikkausliigassa lähestytään ratkaisuvaihei-
ta. HJK on karannut muilta mestaruuteen ja 
Seinäjoki ja Lahti näyttävät kamppailevan 
muista mitaleista. Häntäpäässä turkulaiset 
yrittävät pitää Hongan kauden loppuun asti 
sarjan viimeisenä. Sarjapaikan lisäksi Inter 
taistelee Suomen Cupin voitosta. Vain voi-
tolla pääsee kansainvälisiin peleihin. Onko 
vastustaja HJK jo riittävän kylläinen ja antaa 
Interille mahdollisuuden.

TPK on ollut mukana Futsal-Liigassa tois-
takymmentä vuotta. Viime vuonna joukkue 
säilytti paikkansa karsinnan kautta. Nyt 
alkavassa 12 joukkueen runkosarjassa 
pelataan kaksinkertainen sarja, jonka jäl-
keen kahdeksan parasta selviää pudotuspe-
leihin. Maaliskuun lopussa pudotuspelien 

Alkavalla kaudella on muutama ennakko-
suosikki: Ilves, GFT, Tervarit ja Kady. Loput 
tulevat taistelemaan muista pudotuspelipai-
koista. Mukana kaksi sarjanousijaa, joiden 
tasosta ei ole tarkempaa tietoa sekä viisi 
aiemmin liigassa esiintynyttä joukkuetta. 
Lähinnä nämä lienevät TPK:n päävastustajat 
jatkopaikkoja haettaessa.  Pisteet kotiin ja 
kaikki hyvin.

Joukkueessa on tehty joitain muutoksia. 
Petter Pitkänen vastaa joukkueen johdosta ja
valmennuksesta yhdessä Tomi Tuominen 
ja Kai Lempinen. Myös  talouspuolella on
tehty merkittäviä parannuksia, mitkä takaa-
vat mahdollisuuden osallistua sarjaan.

Tällä hetkellä kaikki näyttäisi olevan kun-
nossa joten toivotetaan joukkueelle menes-
tystä tulevalle kaudelle.

TPK-Futsal
Rauno Laine

S C A N L I N K
Kansainvälisiä  kuljetuksia,  logisti ikkaa ja 

huolintaa vuodesta 1986 kotimaisin voimin.

www.scanlink.f i



TPK -02 ajatuksia  
ensimmäiseltä vuodelta
Kevät 2013

Mietittiin Teuvon kanssa vaihtoehtoja tulevalle syksylle 
lähinnä omien poikien näkökulmasta ja Teuvolla oli hyviä 
kokemuksia TPK:sta. Sovimme Koskisen Villen kanssa 
ajan Pallokerhon toimistolle ja siitä se alkoi. Pääsimme 
heti hyvään yhteisymmärrykseen toimintatavoista  ja  asia 
oli meidän osalta selvä. TPK-02 joukkueella oli valmentaja 
ja joukkueenjohtaja valmiina, vain pelaajat puuttuivat.

Syksy 2013

Kesä meni nopeasti ja tuli aika järjestää tilaisuus TPK:sta 
kiinnostuneille  pelaajille. Hieman pelotti se, että tulisiko 
kukaan paikalle, mutta salissa oli hyvin porukkaa  ja henki 
oli alusta alkaen hyvä. Koejakson jälkeen joukkueeseen jäi 
38 pelaajaa. Mika ja Reijo tulivat mukaan valmennukseen. 
Pidimme vanhempainpaleverin ja sovimme toimintatavoista 
ja budjetista.

Talvi 2013–2014

Talvi meni harjoitellessa ja harjoituspelejä pelatessa. 
Osallistuimme kolmella joukkueella  futsal-sarjoihin  . 
Talviharjoitteluumme kuului myös paini, mikä osoittautui 
todella tehokkaaksi.Pelaajien sitoutuminen oli alusta alkaen 
hyvää. Alle 30 pelaajaa harjoituksissa oli harvinaisuus.

Talven jälkeen osallistuimme keväällä kolmella joukkueella 
piirisarjoihin ja kävimme turnauksissa. Sitoutuneisuus 
joukkueeseen pelaajien taholta on edelleenkin todella hyvä. 
Kevään  ja syksyn  teemaksi muodostui se, että kaikki 
saavat mahdollisuuden näyttää kykynsä. Pojat ovat pelan-
neet eri tasoilla todella paljon ja saaneet esittää taitojaan. 
Siis emme ole lokeroineet pelaajaa tiettyyn joukkueeseen 
vaan hän pelaa eri joukkueissa joukkueen sisällä. Tätä 
kautta pelaajat oppivat tuntemaan toisensa paremmin ja 
joukkuehenki kohenee.

Yhteenvetona ekasta vuodesta seuraavaa

• 39 aktiivista pelaajaa mukana

• pojat menneet todella paljon eteenpäin niin pelillisesti 
kuin henkisestikin

• vanhemmat hyvin mukana  toiminnassa ja asioista 
jutellaan avoimesti

• yhteistyö muiden alueen seurojen kanssa erittäin 
aktiivista,harjoituspelejä on helppo saada

• vuosi on ollut hieno mutta haastava

Tästä on hyvä jatkaa kohti talvikautta!

t. Jussi





Jouluinen ja tunnelmallinen Pariisi 23.–26.12.2014
Pariisi, ”Valon kaupunki” valloittaa nähtävyyksillään ja romanttisuudellaan matkailijan kaikkina vuo-
denaikoina. Kuitenkin joulunaika Pariisissa on ainutlaatuinen ja herkistää matkailijan uudenlaiseen 
jouluun. Tavaratalojen Galeries Lafayetten ja Printempsin joulukoristeltuja ikkunoita tullaan katso-
maan kaukaa niiden loiston vuoksi. Tällä matkalla asutaan ydinkeskustassa neljän tähden Millennium 
Hotel Paris Opérassa, nautitaan illallisristeilystä Seinellä, seurataan yhtä loisteliainta esitystä Moulin 
Rougessa sekä tutustutaan Pariisiin kiertoajelulla.

Matkaohjelma:

Tiistai 23.12.2014

Kokoontuminen Turun lentoasemalla klo 05.20. Lähtö klo 06.20 Flyben 
lennolla AY 2230 Helsinkiin. Klo 06.55 saavutaan Helsinkiin. Täältä 
jatketaan klo 07.35 Finnairin lennolla AY871 Pariisiin, jonne saavutaan klo 
09.40. Lentoasemalta aloitetaan tutustuminen Pariisiin. Iltapäivällä ma-
joitutaan Millennium Hotel Paris Opéraan kolmeksi yöksi. Majoittumisen 
jälkeen jää aikaa käydä ihailemassa lyhyen kävelymatkan päässä sijaitse-
vien Galeries Lafayetten ja Printempsin jouluikkunoita. Illallinen nautitaan 
lyhyen kävelymatkan päässä sijaitsevassa kauniisti sisustetussa ravintola 
Mollardissa, joka on 1800-luvun loppupuolen ja 1900-luvun alkupuolen 
tyypillinen ranskalaistyylinen ja historiallinen ”Belle Epoque” -ravintola.

Jouluaatto, keskiviikko 24.12.2014

Buffetaamiainen hotellissa. Aamupäivällä aikaa tutustua Pariisiin omien 
mieltymysten mukaan ja käydä ihailemassa joulukoristeltuja näyteikku-
noita ja tavarataloja. Iltapäivällä halukkaat voivat lähteä kävelylle paikal-
lisoppaan opastuksella Vendome -aukiolle, jossa on mm. jalokiviliikkeitä 
sekä oikeusministeriö. Kuljetus satamaan. Iltavalaistu Pariisi näyttää 
parhaat puolensa illallisristeilyn aikana Seinellä. Risteilyllä nautitaan 
kolmen ruokalajin illallisesta Elegance -laivalla. Risteilyn jälkeen kuljetus 
majoitushotelliin.

Joulupäivä, torstai 25.12.2014

Buffetaamiainen hotellissa. Päivän aikana tutustutaan Pariisin luo-
teispuolella, noin 135 kilometrin päässä Seinen rannalla sijaitsevaan 
Rouenin kaupunkiin. Se on roomalaisten perustama taannoinen siirto-
kunta ja samalla Normandian historiallinen pääkaupunki. Kaupunki oli 
keskiajalla Euroopan suurimpia ja kukoistavimpia. Rouenissa on lukuisia 
rakennusmuistomerkkejä keskiajalta. Tärkein niistä on 1200-1500 -lu-
vuilta oleva katedraali. Yksi huomattava maamerkki on 1300-luvulla raken-
nettu iso yksiviisarinen kello, Gros-Horloge, joka sijaitsee samannimisellä 
kadulla. Ranskan suojelupyhimys Jeanne d´Arc poltettiin roviolla Rouenis-
sa. Kaupungista palataan myöhemmin iltapäivällä takaisin Pariisiin, jossa 
aikaa valmistautua iltaohjelmaan. Klo 18.30 kuljetus Moulin Rougeen, 
jossa nautitaan kolmen ruokalajin illallinen ennen esitystä. Esityksen 
jälkeen kuljetus majoitushotelliin.

Tapaninpäivä, perjantai 26.12.2014

Buffetaamiainen hotellissa. Aamiaisen jälkeen omaa aikaa tuliaisostoksille. 
Ennen lentoasemalle lähtöä nautitaan lounas majoitushotellissa. Lou-
naan jälkeen ajo Pariisin lentoasemalle, josta Finnairin lento AY 874 lähtee 
klo 19.00 Helsinkiin. Klo 23.00 saavutaan Helsinkiin, josta jatketaan 
Turkuun Flyben lennolla AY 2229 klo 23.45. Turun lentoasemalle saavu-
taan klo 00.20 (27.12.).

Matkalle mukaan ehjä voimassaoleva ulkomaanpassi tai virallinen 
voimassaoleva EU-henkilökortti, josta ilmenevät myöntämis- ja voimassa-
olopäivät. Matkavakuutus, johon sisältyvät myös matkatavaravakuutus 
sekä riittävän kattava peruutusturvavakuutus oman, lähiomaisen tai mat-
katoverin vakavan sairastumisen tai kuoleman varalta, on syytä tehdä heti 
matkavarauksen tekemisen jälkeen sekä huolehtia perusrokotusten 
voimassaolosta ja tarvittaessa MPR-rokotuksesta. Valuutaksi euroja.

Hotelli: 
Millennium Hotel Paris Opera ****
12 Boulevard Haussmann
75009 Paris
puh. +33-1 49 49 1600 
www.millenniumhotels.com

Hotelli sijaitsee Pariisin keskustassa, lähellä Opera Garnieria ja monia 
nähtävyyksiä sekä tavarataloja Lafayette ja Printemps. Hotellissa 
seitsemän kerrosta, kaksi hissiä, ravintola ja baari. Huoneet on sisustettu 
tyylikkäästi. Huoneissa ilmastointi, puhelin, TV, hiustenkuivaaja, kahvin/
teenkeitin, suihku ja WC, minibaari ja kokolattiamatto. 

Matkan hinta:
jäsenet  1580 €
ei-jäsenet 1605 €
Lisämaksu yhden hengen huoneesta 195 €.

Hintaan sisältyy:
• lentomatkat Flyben ja Finnairin reittilennoilla  

Turku-Helsinki-Pariisi-Helsinki-Turku
• linja-autokuljetukset kohteessa ohjelman mukaan
• 3 yön majoitus Millennium Hotel Paris Operassa 2 hengen huoneessa
• 3 buffet-aamiaista, lounas ja 3 illallista ruokajuomineen
• risteily Seinellä
• Moulin Rougen esitys
• opastukset ohjelman mukaan
• paikallisoppaan palvelut
• Matkarin matkanjohtajan palvelut

Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
Matkari Oy puh. 02 2657 913

Matkanjohtaja:
Leila Rajander



Urheiluvammojen ensihoito

Ensihoidon toimintaohje on 
helppo muistaa: 3K. 

K: Kylmä. Aseta vammakohdan päälle 
kylmäpakkaus, jääpalapussi tai vaikkapa 
pussi pakastimesta. Älä laita jääpaloja tai 
pakastekylmää suoraan iholle. Kylmä vä-
hentää erittäin tehokkaasti kiputuntemusta 
ja toisaalta pienentää verenvuotoa. Kylmä 

Liikunta ja urheilutapaturmia sattuu Suomessa vuosittain 
350 000. Yleensä liikuntaan ja urheiluun liittyvät tapatur-
mat ovat lieviä: naarmuja, venähdyksiä ja nyrjähdyksiä. 
Lievien tapaturmien ja rasitusvammojen hoito on helppoa.

myös rajoittaa vamma-alueen leviämistä. 
Kylmäpakkausta pidetään kerrallaan 10-
15 minuuttia.

K: Kompressio (puristus).  Sopivan pu-
ristuksen saat aikaiseksi vaikkapa jous-
tositeellä. Paremman puutteessa puristus 
onnistuu vaikkapa omilla käsillä. Puristus 
vähentää verenvuotoa ja tukevoittaa 

vammakohtaa. Puristus vähentää tehokkaasti 
turvotusta. Joustositeen avulla sopivaa pu-
ristusta voi pitää useita tunteja.

K: Kohoasento. Nosta vammakohta ko-
holle. Yläraaja on helppo nostaa koholle 
ja nyrjähtäneen nilkan voi nostaa koukussa 
olevan toisen polven päälle tai vaikkapa 
sohvan selkänojalle.  Kohoasento vähentää 
turvotusta.

Liikunta- ja urheilusuoritus lopetetaan 
heti tapaturman jälkeen ja 3K hoito voi-
daan toistaa muutaman tunnin välein. 
 Mikäli vamma ei hoidu välittömästi kuntoon, 
se on hyvä käydä näyttämässä asiantuntijalle. 
Näin varmistetaan oikea diagnoosi, hoito ja 
nopea paluu kentälle. 

Mehiläisen Liikuntaklinikka on suomalais-
ten urheiluseurojen ja liikkujien luotettava 
kumppani. Liikuntaklinikan asiantuntijat 
auttavat sekä vammojen hoidossa että 
ennaltaehkäisyssä.

Asiantuntijat löydät Mehiläisestä: lisätiedot 

tai puhelimitse 010 41 400.

Olli J. Heinonen
Professori, 

liikuntalääketieteen erikoislääkäri
Mehiläinen Liikuntaklinikka  

Paavo Nurmi keskus, Turun yliopisto

Mehiläinen Turku, Kauppiaskatu 8 • www.mehilainen.fi 

KULLANARVOINEN 
KUMPPANI
Mehiläinen Liikuntaklinikka on erikoistunut 

erilaisiin urheiluvammoihin ja niiden ennalta-

ehkäisyyn. Olipa kyseessä pieni tai suuri 

vaiva, me hoidamme sinut takaisin liikkeelle.

AJANVARAUS: 

WWW.MEHILAINEN.FI TAI 010 414 00
8,35 snt/puh + kiinteästä verkosta 7,02 snt/min 
tai matkapuhelimesta 17,17 snt/min.



Pepsi Soccer Cup 2014 tulokset  
  

P97/98 (mukana  12 joukkuetta) P99 (mukana 5 joukkuetta) P00 (mukana 9 joukkuetta)
toriI-P .1 eWuT .1 nenioklaV tseW KJH .1

retnI surigeL CF .2 atnarikkraS xajA .2 atsuM iKoJ .2
oPaaK .3 SPL .3 nenianuP ikoJ .3

tesiniS retnI CF .4 JPP .4 KPT CF .4
nenianuP eWuT .5 KFIÅ .5 KPT CA .5

KPT .6  ytiC .j-KJH .6
  

P01 Kilpa (mukana 6 joukkuetta) P01 Harraste (mukana 6 joukkuetta) P02 Kilpa (mukana 8 joukkuetta)
oPaaK .1 neniatleK KFIÅ .1 .j akaH CF .1

atsuM KFIÅ .2 nenioklaV aPlaS .2 nenioklaV SPT .2
äerhiV SPaM .3 FIP .3 aPlaS .3

aHiaP .4 KPT .4 atsuM KFIÅ .4
30 aPlaS .5 nenioklaV .j akaH CF .5 tesiniS retnI CF .5

uFiaR .6 BH SPT .6 nenioklaV aKeP .6
KPT .7  

  
P02 Harraste (mukana 6 joukkuetta) P03 Kilpa (mukana 8 joukkuetta) P03 Harraste (mukana 10 joukkuetta)

PR CF .1 FIP .1 eWuT .1
tiaH nutiinnunnaH .2 retnI surigeL CF .2 xaniF CF .2

aPeiL .3 neniatleK oPaaK .3 UHOP CF .3
omattiU .4 nenioklaV SPT .4 KPT .4

oPaaK .5 tatsuM SPaM .5 neniatleK KFIÅ .5
äerhiV SPaM .6 neniniS 30 LNuT .6 nenioklaV SPaM .6

  
P04 Kilpa (mukana 8 joukkuetta) P04 Harraste (mukana 7 joukkuetta) P05 (mukana 8 joukkuetta)

etihW 50 LNuT .1 alojhoP LNuT .1 neniniS aPlaS .1
SPoL .2 oPaaK .2 nenioklaV SPT .2
uFiaR .3 neniniS 50 LNuT .3 neniniS 40 LNuT .3

syäryJ tesokkU nomattiU .4 nenioklaV aPlaS .4 aSuM .4
CA 60 LNuT .5 26-GV .5 etihW 40 LNuT .5

SPaM .6 CA ikämäsräK .6 26-GV .6



Yhteystiedot
TPK Jalkapallo
TPK Toimisto

TPK Johtok.

TPK Edustus 1

TPK Edustus 2
TPK Edustus 2

TPK Old Boys 50

TPK A / TPK3

TPK B 98/99
TPK A 98/99

TPK 00
TPK 00

TPK 01
TPK 01

TPK 02
TPK 02

TPK 03
TPK 03
TPK 03
TPK 03

TPK Futsal
TPK Futsal

TPK Futsal 2

TPK Futsal 3

TPK Futsal 4

Ville

Aki 

Kim

Jani
Sampo 

Anders

Ville

Aki
Hannu

Ville
Tommi

Jouni
Sami

Jussi
Teuvo

Arif
Lauri
Jari
Petteri

Rauno

Henry 

Kim

Jan 

Koskinen

Tetri

Kuhlberg

Puputti
Tuominen

Romberg

Koskinen

Tetri
Starck

Koskinen
Hvitfelt

Siiriäinen
Åman

Sirva
Paukku

Bujupi
Tikka
Laaksonen
Uusitalo

Laine

Liukkonen

Kuhlberg

Forsberg

junioripäällikkö

palloilujaoston puheenjohtaja

joukkueenjohtaja

valmentaja
joukkueenjohtaja

joukkueenjohtaja,valmentaja

vastuuvalmentaja

vastuuvalmentaja
joukkueenjohtaja

vastuuvalmentaja
joukkueenjohtaja

vastuuvalmentaja
joukkueenjohtaja

vastuuvalmentaja
joukkueenjohtaja

valmentaja
valmentaja
valmentaja
joukkueenjohtaja

joukkueenjohtaja

valmentaja

joukkueenjohtaja

valmentaja

0400 186736

041 4345300

0400 820394

045 6315456
044 0210982

044 0332270

0400 186736

041 4345300
040 9676566

0400 186736
040 5855242

044 5930707
0400 726913

0500 606951
040 5390648

040 143 902
040 572 6989
040 546 3797
050 432 8596

050 5570485

044 0161621

0400 820394 / 2609228

040 5561554

a.tetri@luukku.com

kim.kuhlberg@gmail.com

sampo.tuominen@gmail.com

koskinen_ville@hotmail.com

a.tetri@luukku.com

koskinen_ville@hotmail.com

jounisii@hotmail.com
sami7475@hotmail.com

teuvopaukku@gmail.com

arif.bujupi@gmail.com

laaksonen_jari@hotmail.com

henkka_tbhitnos@yahoo.com

kim.kuhlberggmail.com

hannu.starck@gmail.com



Nimi: Perttu Lehtonen
Ikä: 26
Pelipaikka: hyökkääjä
Pelinumero: 12

Peliura: Palloilu alkoi vuonna 1994 Hannunniityn Nappuloissa. Kerhoon siirryin tutun valmentajan perässä.
Siviilissä: Gradua vaille kauppatieteen maisteri.
Miksi TPK?: Ainutlaatuinen joukkuehenki. Kavereiden kanssa on hienoa pelata.
Olet tällä hetkellä joukkueen paras maalintekijä 10 maalilla, mitä se merkitsee sinulle?:
Kerhon todelliset maalipyssyt ovat joko laukoneet palloja metsään tai sitten he ovat pelanneet heille vieraalla pelipaikalla kauempana vastus-
tajan maalista. Maalipaikkoihin nähden maalimääräni voisi olla suurempikin.
Sinua kutsutaan ”Dinhoksi”, miksi?: Nimi taitaa olla Kerhon FB-sivujen päivitttäjän J-P Paajasen käsialaa. Kertaakaan en ole tätä nimeä 
pelikentällä kuullut.
Miten aiot jatkaa pelaajauraasi?: Mennään vuosi kerrallaan. Katsotaan miten työelämän kuviot vaikuttavat jatkamiselle.

Pelaajakortit

Nimi: Mirko Sillanpää
Ikä: 20
Pelipaikka: laitapuolustaja
Pelinumero: 8

Peliura: Tulin täksi kaudeksi TPK:oon. Aikaisemmin olen aina pelannut HJK:n junioreissa.
Siviilissä: Opiskelen toista vuotta Turun Yliopistossa maantiedettä.
Miksi TPK?: Muutin vuosi sitten Turkuun opiskelemaan. Olin syksyn pelaamatta ja etsin täältä sopivaa joukkuetta. Päädyin TPK:hon koska 
siellä pelasi yksi tuttu kaveri ja Kerhon joukkuehenkeä oli kehuttu.
Miten meinaat jatkaa pelaajauraasi?: Ajattelin jatkaa TPK:ssa ensi kaudella. Toiselle kaudelle on helpompi mennä kun on päässyt sisään 
joukkueeseen.

Nimi: Stefan Wahlsten

Ikä:29
Pelipaikka: maalivahti
Pelinumero: 1

Peliura: Tässä järjestyksessä: Turun Nappulaliiga, TPK juniorit, FC Inter, TPK edustus
Siviilissä: Olen ammatiltani ilmastointiasentaja.
Miksi TPK?: Olen TPK:n kasvatti. Kerhossa on aina pelannut hyvä nippu pelaajia, joiden kanssa olen tullut hyvin juttuun niin kentällä 
kuin sen ulkopuolella. Kun joukkue lähti kauteen rosterissa oli neljä maalivahtia, nyt niitä on kaksi. 
Olet selvä ykkösveskari, mitä se merkitsee sinulle?  Ykkösveskarina oleminen ei oikeastaan merkitse minulle mitään, enkä itseäni sel-
laisena pidäkään. Meitä on kaksi hyvää maalivahtia joukkueessa, jotka molemmat hoitavat työnsä kun maaliin pääsevät. Tottakai on kivaa 
päästä pelaamaan paljon pelejä.
Olet avioitunut tämän kauden aikana, miten meinaat jatkaa pelaajauraasi? Olen ollut naimisissa jo vuoden päivät. Sillä ei ole ollut 
paljon vaikutusta pelaamiseeni. Vaimoni on ollut hyvin kannustava jalkapalloharrastukseni suhteen. Pelaajauraani aion jatkaa niin kauan 
kun aikaa riittää ja paikat kestävät, ”ihmisen on hyvä olla kolmosessa”.

Nimi: Tapani Kilpinen
Ikä: 55
Rooli: huoltaja

Olet ollut monessa joukkueessa mukana: Kyllä, kaikki junnuikäluokat D-junnuista A:han. Tällä hetkellä toista vuotta Kerhon edustusjoukkueessa.

Mitä kaikkea sinun huoltolaukustasi löytyy?: Nyt pistit pahan. Kyllä laukusta löytyy aika paljon kamaa. Sidetarpeet, teipit, puhdistusaineet, 
apteekista saatavat kipulääkkeet, akkukäyttöinen pallopumppu (aiheuttaa joskus kateutta vastustajien huoltajissa ), kaikenlaista pikkukamaa 
mitä pelaaja voi tarvita kuten kynsisakset, varasuojat jne. Niin ja tietysti taistelutahtoa.

Siviilissä: Siviilissä olen tasoitemies ja maalari.

Miksi TPK?: Pienehkö seura jossa olen viihtynyt ja saanut paljon monenlaisia ystäviä. Mukava  porukka noin yleisesti ja haluan auttaa 
omalla panoksella joukkuetta ja seuraa eteenpäin.

Miten meinaat jatkaa huoltaja-uraasi?: Jatkan todennäköisesti TPK:n edustusjoukkueessa, jos terveenä saan pysyä ja tietenkin jos edustus 
haluaa että jatkan. Tämä homma on minulle elämäntapa ja samalla rakas harrastus.



JA MONTA MUUTA 
SYYTÄ LIITTYÄ 
ASIAKASOMISTAJAKSI.



Ajattelemisen 
aiheita!

Turun Sanomat on perinteinen paperinen lukupaketti 

kotiin kannettuna. Ota verkossa osoitteeksi ts.fi 
ja näet päivän kiinnostavimmat uutiset ja keskustelut. 

TS Digilehteä luet tietokoneella, iPadilla, iPhonella tai 

android-laitteella. TS mobiili täydentää aamun 

uutispakettia. Lue m.ts.fi pitkin päivää.


