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Pääkirjoitus 3/2005

Talkoisiin, talkoisiin…
Pieksämäen Tsemppi-82  vain kasvaa!!! Tältä se vain näyttää, kun katselee 

tulevan talven toiminnan puitteita. Jokohan tänä vuonna ylitämme 500 jäsenen 
rajan, viime vuoden jäsenmäärä oli 472 jäsentä.

Lukekaapa tarkasti Sapattisen Arin juttu "YHTEISISTÄ PALLOISTA". 
Sieltä on nousemassa monia tärkeitä uudistusasioita seuramme organisaatioon. 

Seuran kasvu merkitsee myös koko ajan taloudellista haastetta. Ja sehän 
taas koskettaa jäseniä talkoiden muodossa. Uudistuksia tulee tämän talven 
aikana talkoojuttuihinkin. Uudistuksia, jotka tehokkaammin  ja tasapuolisemmin 
saisivat jäsenistön toimimaan yhteisen seuran hyväksi. Talkoiden ja myös tulojen 
ohjaaminen yksityisten joukkueiden hyväksi voisi olla yksi ratkaisu. Seuratkaapa 
tilannetta.

Kesän ajalta pari havaintoa. Alkukesä osoitti, että Tsemppiläistä lukee vain 
yhdeksän ihmistä! Tai ainakin niin moni kävi vaatimassa allekirjoittaneelta kah-
veja, jotka lukijoille lupasin. Jos ette ole vielä niitä saaneet, pitäkääpä edustanne 
kiinni! Toivottavasti tätä lehteä lukee ainakin kymmenen (huono savolaisvitsi)!

Power cupissa Seinäjoella oli hienoa. Ihan muuten vain, mutta myös tsemp-
piläisenä. Menestystä tuli, mutta myös ylpeä saa olla tsemppiläisten hienosta 
käytöksestä suuren joukon keskellä.

Ja oltiinhan sitä taas Suomen paras seura!!!
Hopo Holopainen

Tsempin puheenjohtaja ja ylpeä siitä…
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Hiekanpään loistavat olosuhteet ovat 
perusta sille, e�ä Pieksämäeltä löytyy vuo-
desta toiseen hyviä beach volleyn taitajia. 
Valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin tunnet-
tuja Hiekanpään rannalta maailmalle lähteneitä 
pelaajia ovat mm. Janne Pulkkinen, Jussi Savio 
sekä Lauri ja Anssi Hakala. Pieksämäki Vol-
leyssa on pelanneet myös Suomen parhaat nais-
ten beach volley taitajat Emilia ja Erika Ny-
ström, Nora Isomäki sekä Annika Haapala. Nä-
mä pelaajat ovat olleet Pieksämäen Tsempin 
nuorten esikuvina, kun he päivästä toiseen 
jaksavat harjoitella Hiekanpään rannalla ja niin-
pä menestys turnauksissa tulee kuin itsestään.

Tänä kesänä Pieksämäen Tsemppi on 
ollut hyvin eduste�una kaikissa Valio Play 
Junior Tour -kisoissa  ja nuorten menestys on 
ollut erinomaista. Yksi kesän kohokohdista oli 
tietenkin oma junioriturnauksemme 9–10.7., joka 
kohosi järjestelyiltään ja osano�omäärältään 
kaikkein suurimmaksi osaturnaukseksi – melkein 
80 paria! Vielä paahtava auringonpaiste kruu-
nasi turnauspäivät, joten  emme turhaan ole
ylpeitä osaamisestamme – kiitos Juhis Korho-
selle, joka oli turnausvastaavana ja kiitos kaikille 
talkoolaisille, jotka olivat mukana järjestelyissä!

Menestystä EM-kisoissa
Heinäkuun lopussa beach volley uutiset ko-

hosivat jo suuremmille otsikoille, kun edustavat 
Tsemppi-parimme, 18- ja 17-vuotiaat Ilari Sivo-
nen ja Pasi Hyvärinen tulivat 13. sĳalle U20 EM-
kisoissa Israelissa ja VIIDENNEKSI U19 MM-
kisoissa Ranskassa.

Poikien menestystä seurasi ex-tsemppi-
läisen Anssi Hakalan hieno U23 EM-hopea-
mitali parinsa Pekka Seppäsen kanssa. Elokuus-
sa  Tsempin Miika Manninen kävi parinsa Simo
Näkin kanssa hakemassa kokemusta kansain-
välisiltä kentiltä U 18 EM-kisoissa Ukrainassa 

Beach Volley on 
Tsemppiläisten kesälaji

sĳoi�uen 23. sĳalle kovassa turnauksessa.
Ilarin ja Pasin beach volley kesä jatkuu 

vielä pitkälle syksyyn, sillä heidät vali�iin 
edustamaan Suomea myös U21  MM-kisoihin 
Brasiliaan 8–11.9.05!

SM-kisat Helsingissä
Suomen mestaruuksista pela�iin 13.–14.8.

Helsingissä Hietaniemen rannalla ja yleisö koos-
tui pääasiassa pieksämäkeläisistä kanna�ajista, 
sillä U16, U18, U20 ja U23 sarjoissa oli pelaajia 
omalta paikkakunnaltamme. 

Menestys oli huikea: U16 pojissa SM-kultaa 
Joona Manninen/Markus Väisänen, SM-pronssia 
Juhani Hakala/Miikka Räsänen, U16 tytöissä 
SM-hopeaa Sini Korhonen/Johanna Utriainen, 
SM-pronssia Meri Laukkanen/Tuuli Manninen, 
U20 pojissa SM-kultaa Ilari Sivonen/Pasi 
Hyvärinen.

Myös nuoremmat pelaajat kävivät pelaa-
massa Itä-Suomen aluemestaruudesta Savon-
linnassa 6.8. ja mestareiksi pelasivat E-pojissa 
Ville-Erik Tarkiainen/Velipetri Manninen, hopeal-
la Benjamin Turunen/Vili Manninen. E-tytöissä 
saivat pronssia Anniina Parkkinen/Emmi 
Huovinen ja D-tytöissä hopeaa Vilma ja Emmi 
Vahtermo.        Tupu
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Torstaina 30.6. saapui urheilutalon pihaan 
nuoria lentopalloilĳoita Novomoskovskista, 
n. 200 km Moskovasta länteen. Mukana oli
kymmenen 11–13 vuotiasta ty�öä ja kahdeksan 
11–12-vuotiasta poikaa sekä heidän valmen-
tajansa Elena Trehihina sekä Vitalia-tulkki. Ve-
näläiset olivat ensimmäisellä ulkomaan 
matkallaan ja osa Novomoskovskin urheilu-
koulun oppilaista oli jäänyt Mikkeliin kan-
sainväliseen jalkapalloturnaukseen.

Tsemppi oli isäntänä venäläisnuorten 
leirillä, jota olivat myös järjestämässä Etelä-
Savon Liikunta, Pieksämäen seudun liikunta 
sekä Pieksämäen liikuntatoimi. 

Lentopallo on yhteinen kieli
Leiri alkoi perjantai aamuna yhteis-

harjoituksilla Tsempin nuorten kanssa En-
sin ope�i Elena ja iltapäivällä oma val-
mennuspäällikkömme Jari Lappalainen. Val-
mentajat olivat samoilla linjoilla opetuksessa ja 
toiminta oli tehokasta ja mukavaa. Perjantaina 
pela�iin myös maao�elut Venäjä-Suomi niin 
tytöissä kuin pojissakin  Tsempin tytöt voi�ivat 
pelinsä 2–0 (25–11,25–21) ja pojat hävisivät 0–2 
(17–25, 23–25) ja pelien jälkeen pelaajat ase�uivat 
yhteispotre�iin.

Tsemppiläiset mukana 
nuorten kansainvälisellä leirillä

Lauantaipäivän ohjelma oli edelleen harjoi-
tuksia ja pelejä, mu�a nyt pela�iinkin sekajouk-
kueilla, joten pelituloksista ei niin ollut väliä. 
Lauantai-ilta huipentui Partaharjun vierailuun, 
jossa seuran puheenjohtaja Heikki Holopainen 
o�i ryhmän vastaan. Lapset saunoivat ja uivat 
innolla ja illan pää�eeksi paiste�iin nuotiolla 
makkaraa. Partaharju oli varmasti nuorille hieno 
elämys ja etenkin Ristikiven kirkko teki heihin 
vaikutuksen.

Leirin kolmantena päivänä sunnuntaina 
nuoret kokoontuivat Hiekanpään rantaan 
beach volleyta pelaamaan ja se olikin heistä 
todella hauskaa. Kun vielä valmentajat Elena 
ja Jari o�ivat pelihaasteita vastaan, niin ilosta 
ei meinannut tulla loppua. Si�en olikin jo 
jäähyväisten vuoro ja nuorilla oli todella 
liikutuksen kyyneleet silmissä, kun eron hetki 
uusista ystävistä koi�i.

Tästä leiristä on hyvä jatkaa ja kehi�ää 
yhteistyötä venäläisten kanssa – lentopalloilu 
on yhteinen kieli, jota meidän kaikkien on 
helppo puhua ja sen avulla voi solmia uusia 
ystävyyssuhteita kaikkien laji-ihmisten kanssa.

Kiitos Tarkiaisen Ristolle, Lappalaisen 
Jarille, Tarvosen Petelle ja Hynnisen Jounille, e�ä 
kaikki sujui niinkuin pitikin.       

Tupu

Ryhmäkuva 
tsemppiläisistä 
ja vieraistamme 
Venäjältä sekä 
valmentajat Jari 
sekä Elena.
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PIEKSÄMÄEN TSEMPIN HARJOITUSVUOROT KAUDELLA 2005-06:
KAUPUNGIN RYHMÄT

RYHMÄ PAIKKA VIIKONPÄIVÄ KLO VALMENTAJAT    
3-4 v. liikkari (v. 2001-2002) Urheilutalo (1/4) torstai 16.30-17.15 Anne Holopainen p.044-3349046  
    Kaisa Kantele p.050-5015097
    Heidi Kajan p.050-5300429    

5-6 v. liikkari (v. 1999-2000) Urheilutalo (1/4) torstai 17.30-18.30 Anne Holopainen p.044-3349046
    Kaisa Kantele p.050-5015097
    Heidi Kajan p.050-5300429 
   
F-junnut ( v.1997-1998) Urheilutalo (1/4) torstai 16.30-17.30 Leena Laasonen p.050-3431351
    Minna Hulkkonen p.040-5332991
    Sanna Rytkönen p.040-8452901 

E-tytöt (v.1995-1996) Tahiniemen koulu maanantai  17.00-18.30 Jari Tick p.040-5899666
 Urheilutalo (1/4) torstai 16.30-17.30 Arto Parkkinen p.0400-611814 

E-pojat (v.1995-1996) Kontiopuiston  koulu maanantai 17.00-18.30 Paavo Holopainen p.040-7560509
 Urheilutalo (1/4) torstai 16.30-17.30 Jamil Zidani (30.10 asti)
    Ari Puikkonen p.0400-671723

D-tytöt IV (v.1994) Maaselän koulu tiistai 17.00-18.30 Airi Lai p.040-7562333
 Urheilutalo (1/4) torstai 17.30-18.30 Pasi Naumanen p.044-5883230
    Laura Parviainen p.050-4040779

D-tytöt II ja III (v.1993) Harjun koulu  (1/2) tiistai 16.30-18.00 Heikki Holopainen p.040-5194110
 Urheilutalo (1/4) perjantai 15.30-17.00 Reino Paavilainen p.050-3287015

D-pojat (v.1993-1994) Harjun koulu (1/2) tiistai 16.30-18.00 Timo Tarkiainen p.044-7695692
 Urheilutalo (1/4) torstai 17.30-18.30 Mika Janhunen p.040-5150856
    
C-tytöt I (v.1991) ja  Urheilutalo (1/4) keskiviikko 17.00-18.30 Tuula Lindholm-Manninen 
B-tytöt III (v.1990-91) Urheilutalo (1/4) torstai 17.30-18.30 p. 050-4367358
 Urheilutalo (1/2) perjantai 15.30-17.00 Kirsti Kantanen p.0400-190847

C-pojat (v.1991-1992) Urheilutalo (1/4) tiistai 17.30-19.00 Pasi ja Tiina Frilander
 Harjun koulu (1/2) torstai 19.30-21.00 p.040-8494597
 Harjun koulu (1/2) perjantai 18.30-20.00

Miehet 110€/kausi
Naiset 150€/kausi
A-juniorit 150€/kausi
B-juniorit 150€/kausi

Pelaajamaksut kaudelle 2005–2006
C-juniorit 140€/kausi
D-juniorit 130€/kausi
E-juniorit 100€/kausi
F-juniorit 70€/ kausi

Sisarusalennus on 10 Euroa. Pe-
laajamaksu laskutetaan kahdessa 
osassa syksyllä ja keväällä. Harjoi-
tusmaksu on 50% normaalihinnasta.



6 Tsemppiläinen 7Tsemppiläinen

PIEKSÄMÄEN TSEMPIN HARJOITUSVUOROT KAUDELLA 2005-06:
RYHMÄ PAIKKA VIIKONPÄIVÄ KLO VALMENTAJAT

B-tytöt I (v.1989-1990) Kontiop. liik.halli (1/3)  tiistai 17.00-18.30 Juha Ovaskainen p.044-0170614
 Harjun koulu (1/2) keskiviikko 19.30-21.00
 Harjun koulu (1/2) perjantai 18.30-20.00 

B-pojat (v.1989-1990) Kirkon bunkkeri maanantai 17.00-18.30 Tapio Heiskanen p.050-5960505
 Urheilutalo (2/4) keskiviikko 17.00-18.30 Esko Tarvonen p.050-3098558
 Harjun koulu(1/2) torstai 19.30-21.00 Antti Niemi p. 050-3819632

A-tytöt (1986-1988) ja Kontiopuiston liik.hall maanantai 17.00-18.30 Tuula Lindholm-Manninen
naiset Urheilutalo (1/4) keskiviikko 17.00-18.30 p. 050-4367358
 Urheilutalo (1/4) perjantai 17.00-18.30 Jukka Markkanen p.0400-816394

A-pojat (1986-1988) ja  Kontiop liik.halli (1/3) tiistai 20.00-21.30 Risto Tarkiainen p.0400-437120
miehet Kontiopuiston liik.halli  keskiviikko 20.00-21.30 Otto Sivonen p.044-0981450
 (koko sali) perjantai 17.00-18.30 Ari Puikkonen p.0400-671723

NAARAJÄRVEN RYHMÄT

RYHMÄ PAIKKA VIIKONPÄIVÄ KLO VALMENTAJAT 
4-6 v.liikkari  Maaselän koulu keskiviikko 17.00-18.00 Tuula Ylönen-Poimela p.040-8298946 
(v.1999-2001)    Anne Kinnunen p.040-7339817

E – tytöt (v.1995-96) Maaselän koulu maanantai 17.00-18.00 Marja-Leena Kilpeläinen   
    p.0500-791145
  torstai 17.30-18.30 Jaana Ihalainen p.0400-443543

D-tytöt I (v.1993) ja  Maaselän koulu tiistai 18.30-20.00 Mika Majamäki p.611066
C-tytöt II (v.1992)  torstai 16.00-17.30 Pasi Naumanen p.044-5883230
  lauantai 10.00-11.30 Vesa Vahtermo p.044-5882410

B-tytöt II (v.1990-91) Maaselän koulu maanantai 18.00-19.30 Jyrki Utriainen p.040-7026994
  keskiviikko 18.00-19.30 Pekka Liukkonen p.040-5332108
  perjantai 17.00-18.30 

HARRASTEVUORO
naiset/miehet Siilin koulu torstai 18.30-20.00 Eeva Lamberg-Varis
    p.040-5212117  

Pelaajamaksut kaudelle 2005–2006 Uudet peliasut
Pieksämäen Tsemppi tekee yhteistyötä 

Radius nimisen yrityksen kanssa, joka tuo Suo-
meen saksalaisen JAKOn laadukkaita joukkue-
urheilu varusteita. Jako on Saksassa ollut 

myydympi malli kuin Adidas. Siten Tsemppi 
on pää�änyt hankkia kaikille joukkueille uudet 
peliasut. 

Lisäksi Tsempin kau�a on mahdollisuus 
tilata ulkoiluasuja, verry�elyasuja, pelikenkiä, 
shortseja… Näistä tuo�eista tiedotetaan 
myöhemmin lisää.
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Lentopallolii�o tarjosi kuluvan vuoden 
keväällä mahdollisuuden kartoi�aa Tsempin 
jäsenten näkemyksiä seuran  nykyisestä toi-
minnasta ja tulevan odotuksista. Kartoitus 
toteute�iin osana valtakunnallista Yhteiset 
Pallot –projektia. 

Kartoitus tehtiin Tsempin jäsenille oman 
seuran analyysi -kyselynä seuran nykytilasta: 
osuvatko seuramme toiminnan painotukset 
kohdalleen, mitkä ovat seuran vahvuudet, mitkä 
heikkoudet ja  mitkä ovat tulevaisuuden uhkat ja 
mahdollisuudet. 

Kysely lähti koteihin Tsemppiläisen 
mukana maaliskuussa. Myös internetissä oli 
mahdollisuus vastata. Tsempissä on noin 470 
jäsentä. Puolet tästä määrästä on junioreita, joista 
ainakaan nuorimmat eivät ehkä koe erityistä 
hinkua vastata tällaisiin kyselyihin.

Vastaukset kuitenkin palautuivat aikanaan 
ja jo kesän kynnyksellä saimme Lentopalloliiton 
masinoimana Suomen Liikunta ja Urheilu 
r.y:ltä kyselyn vastausten yhdistelmän. Näin 
saatiin painotus eri kysymyksiin, vaikkakin erot 
mielipiteissä olivat joskus hyvin pieniä.

Selitykset sikseen. Tässä tulokset mah-
dollisimman tiiviisti. Niissä on mahdollisimman 
vähän tulkintaa, josta kuitenkin yhteiset pallot 
–työntekĳä kantaa polii�isen vastuun.

Ketkä vastasivat?
Vastauksia tuli 54 kappale�a, joista mie-

hiltä 49% ja naisilta 51%. Vastaajien keski-ikä  
oli 36,4 vuo�a. Neljännes vastaajista oli alle 20-
vuotiaita. Vastaajista 40% oli lasten vanhempia, 
27% seuran aktiivisia jäseniä ja 19% ohjaajia tai 
valmentajia.

Tsempin nykytila – toiminnan 
painotukset
Seuran nykytilaa jäsenet pitävät yleisesti 

o�aen hyvänä. Lasten ja nuorten toiminnan 
todetaan olevan hyvällä tasolla, mu�a kunto- 
ja terveysliikuntaa kaivataan lisää kuten myös 
avoimuu�a ja parempaa tiedotusta päätöksistä. 

Oman seuran analyysi

Tsempin nykytila 
on yleisesti ottaen hyvä

Valtaosa piti hyvänä, e�ä myös kilpaurheilullisia 
tavoi�eita on.

Seuran vahvuudet ja heikkoudet
Yhteishenki on vastaajista suuren valtaosan 

mielestä hyvä. Valmentajien määrää ja laatua 
pide�iin yleisesti hyvänä ja heidän oman ajan 
uhraamista nuorisotoimintaan pide�iin ar-
vokkaana ja sitä kiiteltiin kovasti.

Valmentajien liiallista kunnianhimoa, 
liikaa kilpailuhenkisyy�ä, harrastelentopallon 
vähyy�ä ja ajoi�aista tekĳöiden puute�a 
talkoissa ja turnauksissa pide�iin heikkoutena 
samoin myös tiedonkulkua. 

Mahdollisuudet ja uhkat 
Jäsenmäärän lisääminen entisestään la-

ventamalla toimintaa harraste- ja kuntolen-
topalloon ja istumalentopalloon lisäisi vastaa-
jien mielestä seuran tarjoamia harraste-
mahdollisuuksia. Vastaajien mielestä on tärkeää 
myös vanhempien tietotaidon ja työpanoksen 
entistä suurempi hyödyntäminen ja sen tarpeesta 
tiedo�aminen.

Uhkatekĳöinä nähtiin liika kilpailu-
henkisyys, tasa-arvon puute päätöksissä, kus-
tannusten nousu ja rahavirtojen suuntautuminen 
muihin seuroihin. Sisäänpäinkääntyneisyy-
destä ja kuppikuntaisuudesta oltiin huolissaan 
samoin tekĳöiden väsymisestä ja talkoohengen 
hiipumisesta.

Valoisa tulevaisuus
Jäsenten selvä enemmistö näki Tsempin lähi-

tulevaisuuden hyvin vahvana, junioreita kan-
nustavana ja yhteistyökykyisenä.

Myös lentopallokehi�äjä P. Pyykkö pitää 
tulosta hyvänä:  se on alueen positiivisimmas-
ta päästä.  Keskustelun nostaminen tärkeiksi 
koetuista asioista on toki tällaisen kyselyn 
tehtävä. 

Tsempin hallitus on jo sivunnut poh-
dinnoissaan ainakin www-sivujen entistä 
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suurempaa hyödyntämistä päätösten tiedotuk-
sessa, harrasteryhmien perustamista, kaikki 
pelaa -hengen korostamista ja yhteishengen 
nimissä jopa Pieksänmaan ja Pieksämäen yhdis-
tämistä. Päätöksiä ei ole vielä lyöty lukkoon ja 
viimeksi maini�u seikka taitaa kuulua muillekin 
kuin pelkästään Tsempille.

Kyselyn tulosten sanallinen osa, jossa on 
jäsenten kannano�oja, jaetaan kauden alussa 

kaikille valmentajille. Sanallisessa osassahan 
korostuu aktiivisten vastaajien mielipiteet: 
on  melko vaivatonta laitella rasteja ruutuun, 
mu�a tätä työläämpää on kirjoitella esim. 
seuran vahvuuksista, mahdollisuuksista ja 
kehi�ämistarpeista. 

O�akaamme kuitenkin kyselyn tuloksista 
irti se, mikä meille, itsekullekin, kuuluu.

Ari Sapa�inen  

Seinäjoen Power Cupissa avajaisten yhtey-
dessä julkaistiin jälleen Lentopalloliiton nuo-
risotoimintakilpailun tulokset, jossa Pieksämäen 
Tsemppi oli jo viidennen kerran ykkönen yli 10 
000 asukkaan kunnassa.

– Ei voi kieltää, e�eikö tämä vedä jo va-
kavaksi. Kun työtä tekee ja se näin huomioi-
daan, niin hyvältähän se tuntuu, pohti Tsempin
puheenjohtaja Heikki Holopainen palkintojen-
jaon jälkeen. 

Valinnan pohjana ei ole pelkästään hyvä me-
nestys, vaan myös toiminnan laajuus, jouk-
kueiden määrä ja ohjaajien koulutus sekä toi-
minnan monipuolisuus ovat tärkeitä asioita 
valinnoissa. Toiminnan monipuolisuuteen kuu-
luu eteenkin beach volley turnauksen järjes-
täminen, sen harrastajamäärät, seuran yhteiset 

Tsemppi jo viidennen kerran Suomen  
paras junnuseura

juhlat sekä  perheliikuntatapahtumat.
Seinäjoen Power Cupissa Tsemppi ylsi 

myös ennätysmenestykseen, kun seuran van-
himmat eli A-pojat voi�ivat oman sarjansa sekä 
seuran nuorimmat eli F-sekajoukkue voi�i oman 
sarjansa. C-pojat täydensivät hienoa menestystä 
sĳoi�umalla toiseksi Seinäjoki Lentiksen jälkeen 
ja B-pojat neljänneksi.

Kymmenen joukkoon selvisivät B-tytöt 
(5.) sekä E- ja F-pojat sekä C- ja E-tytöt Nuo-
ri Suomi sarjoissa. Kaikkiaan Tsempillä oli
23 joukkue�a Seinäjoella, joka sekin oli kaikkien 
aikojen ennätys vierasturnauksessa.

Power Cup pää�i Tsempin sarjakauden 
ja innokkaimmat pelaajat jatkoivat pelaamista 
paljain jaloin pol�avalla hiekalla, beach volleyn 
parissa.         Tupu

Miehille - naisille - nuorisolle - lapsille
Elmo Sport tarjoaa urheilun kärkimerkit

asiantuntevalla ammattitaidolla!
Tervetuloa koko perheen voimin!

-15%Tsemppiläisille 
seuraetu

normaalihintaisista 
tuotteista

(ei koske polkupyöriä!)
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ANTIN 
PAKINA

Kyberavaruudessa, jossa elämme, liikkuu 
ihmisjärjelle käsittämätön määrä informaa-
tiota.  Informaation laatu on valitettavasti myös
käsittämätöntä. Tälläkin hetkellä saattaa
tietokoneensa ääressä istua joku vähä-älyinen 
pakinoitsija, joka käskyttää konettaan eläi-
mellisellä raivolla.  Ihmiskunta ei voi hänelle juuri 
mitään.  Ainoastaan yrittää löytää hänelle oikea 
lääkitys tai antaa hänelle vaaraton mahdollisuus 
julkaista pakinoitaan jossakin muodossa.  Vaik-
kapa sellaisessa, jota voisi uudelleenkäyttää kesä-
mökin puuceessä.

Urheilussa informaatiosta neljäkymmentä 
prosenttia on faktaa ja kuusikymmentä prosent-
tia on ainetta, jota löytyy myös sieltä kesämökin 
puuceestä. Tämän alkuaineen kemiallinen merkki 
on HuHu. Tässä kyllä täytyy todeta, että nykyisin 

Käsittelemätöntä 
jätettä 

TEKNIIKAN MAAILMAAN
• metsuri/metsäkoneenkuljettaja
• koneistaja/levyseppähitsaaja
• sähköasentaja/elektroniikka-asentaja
• ajoneuvoasentaja
• talonrakentaja
• puuseppä

PALVELUALALLE
• ravintolakokki
• suurtalouskokki (työvaltainen)
• parturi-kampaaja
• pukuompelija (muoti- ja

kauneuspainotteinen)
• teollisuusleipuri

AMMATTILAISEKSI PIEKSÄMÄELLÄ
LIIKEALALLE

• datanomi
• Dfa-datanomi
• merkonomi

Meillä myös mahdollisuus
yo-tutkinnon suorittamiseen!

Kuusitie 41, 76120 Pieksämäki
Puh. 040 3056 600
e-mail: kanslia@paso.fi www.paso.fi
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kun urheilusivuja ei oikolueta, on faktaankin syy-
tä suhtautua varauksella.  Ja siihen myös, missä 
mediassa jutut kulloinkin julkaistaan.

On pakko kertoa esimerkki.  Kun Helsingin 
Sanomat kertoi FC Hakan voittaneen Allianssin 
8–0 se liitti ilmiselvään faktaan huhun, jossa 
puhuttiin sopupelistä.  HJK:n voittaessa epäilyt-
tävissä olosuhteissa ROPS:n 7–0 se kirjoitti 
oudosta lopputuloksesta itsestäänselvyytenä. 
Paikallislehtemme puolestaan ei kommentoinut 
lainkaan KUPS:n suurvoittoa 10–0 seutukun-
tamme lippulaivasta SaPasta.

Kehotan siis lukemaan kaikkea informaatiota 
erityisen kriittisesti erityisesti, jos liittyy yhteis-
kunnassamme tällä hetkellä selvästi vallitsevaan 
negatiiviseen FC Haka -kirjoitteluun.

Lentopallossakaan ei ole vältytty kaiken-
karvaiselta tiedonvälitykseltä. Enempiä miet-
timättä mieleen nousee vaikkapa Suomen taan-
noinen voitto Kroatiasta Tampereen MM-karsin-
nassa. Jokainen tiedotusväline ylisti nuo-
ren joukkueen hienoa taistelua ja uuden valmen-
tajan taktista kypsyyttä.

Media vaikeni kuitenkin täysin ottelun to-
dellisista ratkaisuhahmoista. Vai näittekö yhtä-
kään mainintaa miehistä salaperäisten attasea 
-titteleiden takaa. Ei sanaakaan Juho-Heikki Kor-
hosesta tai Mikael Paahdosta, jotka Kroatian 
joukkueen sisäpiiriin päässeinä loivat voitol-
le perustan. Harva myös
tietää Power-cupissa kohua 
herättäneen kiinalais-joukkueen 
yllättävästä pääsystä B-poi-
kien loppuotteluun. Moni 
toki ihmetteli välieräottelun 
päätyttyä, miksi Tsemppi antoi 
niinkin helposti periksi.  

Jos media olisi oikeasti tut-
kiva ja kriittinen ja seuraisi la-
jia tarkasti, se tietäisi, että kysy-
mys oli ennalta sovitusta asias-
ta. Vähän ennen kyseistä 
ottelua Tsempin valmentaja kä-
vi lupaamassa A-Volleyn val-
mentajalle, että se seura hä-
viäisi ottelun maksuksi teltan 
vuokrasta ja näin järjestäisi 
myös heille mahdollisuuden pe-
lata kovia kansainvälisiä pelejä, 
joita huipulle pääsemiseen vaa-
ditaan.

Tuoreimmat   huhut    ovat
koskeneet Paterin passari-

Keskuskatu 12, 76100 Pieksämäki, 
puh. (015) 190 700

ongelman  ratkaisua.    Urheilutalolla on nähty
sekä Keijo Mannisen että Henrik Kososen esit-
televän taitojaan. Lehtereillä on kiivaasti 
pohdittu riittääkö Mannisen nopeus nykylen-
topallon vaatimuksiin tai että pystyykö Koso-
nen löytämään yhteisen sävelen keskihyökkää-
jien kanssa. Faktaa taitaa kuitenkin olla, et-
tä vähän yli kaksikymmentäneljävuotiaat tai-
turit pysyttelevät tiiviisti penkillä, elleivät sitten 
nouse sieltä aikalisällä.

Villein huhu koskee kuitenkin Tsempin ensi 
kauden turnausmatkoja. Nyt kun bensan hinnat 
ovat todella alhaalla ja seuralla rahaa enemmän 
kuin koskaan ennen, on testattavaksi otettu uusi 
skootterimallisto koeajajana Esko Motorhead 
Tarvonen.  Pelaajamaksuun sisältyisi siten yksi 
skootteri, vakuutus pelaajalle ja skootterille, peli-
paita (tiukka), kaksilahkeiset pelihousut, 
vapautus talkoista ja survival-kit (maxitupla, 
tuplajuustohampurilainen, tölkki cokista ja 
kannettava tietokone).

Faktapuolella voisi sanoa, että turnaus-
matkoja todennäköisesti on eri puolille Suomea 
ja Savoa.

Eli muistakaa kuitenkin erottaa fakta ja 
huhut.     

Martantien Buntta Wallenius
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TSEMPIN 
JOHTOKUNTA JA 

TOIMIHENKILÖT 2005

Jos sinä koulutettu tuomarimme olet 
käytettävissä ensi kauden peleissä, ilmoita siitä 

12.9. mennessä omalle valmentajallesi. 
Aikuisvalmentajat ilmoittakaa Tsempin puhelimeen 12.9 mennessä. 

Kun ilmoitat halukkuudestasi toimia tuomarina, tilaamme sinulle tuomarikortin 
ja siten saat sen oikeuttamat edut. 

Jos on jotain kysyttävää niin soita Juhikselle 044-3448039.

Huomio TUOMARIT Huomio TUOMARIT 


