ON VAIN YKSI.

T PS-ORG AN I SA AT I OT YH T E N Ä I ST Ä V Ä T LO G O N SA .
Turun Palloseura ry, HC TPS, FC TPS ja TPS Salibandy ry ovat päättäneet yhdistää perinteikkään logonsa. Vuosien ajan
TPS:n eri organisaatioiden kesken TPS-logo on ollut hieman erilainen, mutta nyt koko TPS-perhe on päättänyt yhdistää
kaiken toiminnan saman logon alle. Mukana myös TPS juniorijääkiekko ry, TPS juniorijalkapallo ry, TPS Keilaajat ry,
Senioritepsiläiset ry, Tepsiläiset ry ja Turun Palloseurasäätiö.
Logoa on samalla uudistettu ja virtaviivaistettu hyvin hienovaraisesti perinteitä kunnioittaen. Lähinnä kyseessä
on ollut logon uudelleen puhtaaksi piirtäminen, jossa linjoja suoristettiin ja kokonaisuudesta tehtiin laadukkaampi.
Tämä on luonnollinen tie sille, että on vain yksi TPS, sillä jokainen organisaatio edustaa Turun Palloseuran kunniakasta
historiaa ja kirkasta tulevaisuutta.
“Kyseessä on selkeä viesti siitä, että olemme saman asian puolella, ja haluamme että ulospäin näkyy vain yksi TPS,
vaikka organisaatiot olisivatkin moninaisia logon taustalla. Tärkeää on, että kaikki puhaltavat yhteen hiileen ja
mielestämme tämä on hieno osoitus siitä.” - Hans Martin, puheenjohtaja Turun Palloseura ry
“HC TPS:ssa olemme lähteneet kohti tulevaisuutta teemalla “Uusi aikakausi on alkanut”, ja logon yhtenäistäminen kaikkien
organisaatioiden välillä sopii enemmän kuin täydellisesti tähän teemaan. Olemme HC TPS:ssa ylpeitä koko TPS-yhteisöstä
ja tavoitteemme on nostaa TPS kaikilla tasoilla uuteen loistoon.” - Mika Eskola, toimitusjohtaja HC TPS

“Emme olisi lähteneet tähän, jos arvokasta ja sitä tärkeintä ulospäin näkyvää asiaa eli logoa olisi lähdetty muuttamaa isommin.
Mielestämme pitää ymmärtää, että logo jos mikä on tärkeimpiä identiteetin rakentajia varsinkin meidän tapauksessamme, jossa
historia on pitkä ja jopa legendaarinen. Nyt kuitenkin kaikki ymmärsivät täydellisesti toisiaan ja tästä on hyvä jatkaa. Kuten
sanottua, on vain yksi.” - Kari Uronen, toiminnanjohtaja FC TPS
“Kyllähän mustavalkoisen sydämen omaavan sydän aina helähtää, kun näkee TPS-logon. Nyt oli vihdoin oikea aika tehdä
se liike, että kaikilla se on täysin samanlainen. Toki se helpottaa myös ihan arkipäivän tekemistä, kun nyt kaikki erilaiset versiot
on saatu pois käytöstä ja on vain yksi.” - Juha Kiviniemi, toiminnanjohtaja TPS Salibandy ry
Uusi logo on otettu käyttöön ja muutos näkyy vaiheittain.
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Uudet logo-versiot ja ohjeistus ladattavissa osoitteessa: www.tps.fi/logo
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