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Pääkirjoitus 4/2005

Heidi, Jaana, 
Juhis, Hekku, Miku, Miika…
Keitä nuo otsikon nimet oikein ovat, toki nimiä on 
muitakin, jotka tuohon listaan kuuluvat. Monelle 
tsemppiläiselle tuttuja nimiä, vai mitä? He eivät 
muodosta mitään Tsempin sekalentopallojoukkuetta, 
vaan ovat niitä upeita nuoria, jotka ovat lähteneet 
Tsempissä tekemään muutakin, kuin vain pelaamaan 
lentopalloa. Tällaisia nuoria tulevaisuuteen katsova 
lentopalloseura tarvitsee.

Tällä hetkellä eletään aikoja, jolloin suunnitellaan vuoden 
2006 toimintaa. Miksei tuleva vuosi voisi olla Tsempissä 
toimivien nuorten vuosi, jolloin tuo otsikon joukko kasvai-
si ja edelleen löytyisi nuoria ohjaajia, innokkaita kanttiini-
henkilöitä, kotisivun ylläpitäjiä tai vaikkapa tietokoneen 
hallitsevia tilastonikkareita.

Toivon, että Pieksämäen Tsemppi ei jämähdä paikalleen. 
Sen ilmiön estäjinä nuoret toimijat ovat parhaita. Jotta 
näin voi käydä, noille nuorille on annettava tilaa. Uskon, 
että meillä Tsempissä on siihen valmiuksia. Vain siten 
seuran toiminta edelleen vilkastuu vuosi vuodelta, niin 
kuin on tehnyt koko ajan vuodesta 1988 lähtien!

Tervetuloa nuoret vaikuttamaan, Pieksämäen Tsemppi 
tarvitsee teitä!!!

Heikki "Hopo" Holopainen
puheenjohtaja  

Pieksämäen Tsemppi 82:n sääntömääräinen 

syyskokous 
tiistaina 27.12.2005 klo 18.00 seuran toimistolla.
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Tsemppi ilmoi�i alkavana syksynä 
24 joukkue�a aluemestaruussarjoihin ja 
joulukuussa joukkueiden määrä lisääntyy 
10:llä, kun loput joukkueet ilmoitetaan  f-
junnujen- sekä tiikeri- ja super-sarjoihin 
– meillä on kaiken kaikkiaan ennätyksellinen 
joukkueiden määrä! 

Olemme saaneet seurata paikallislehdestä 
etenkin isompien pelaajien o�eita, mu�a 
täytyy muistaa, e�ä tärkeintä työtä tehdään 
juuri nuorimpien parissa; liikkarissa opitaan 
monipuolisuu�a, F-junnuissa liikkuvuu�a 
ja koordinaatiota ja E- ja D-junnuissa oikeita 
tekniikoita sekä pelaamista.

Seuramme voi olla iloinen siitä, 
naisten ja miesten edustusjoukkueille (sekä 
liigajoukkueille) on jatkossakin tulossa oman 
seuran kasva�eja. Naiset aloi�ivat oman  2-
sarjansa hieman haparoiden, mu�a yhteispeli 
on mennyt eteenpäin ajan myötä. Naisten 
joukkue koostuu kokeneista pelaajista sekä 
A- ja B-ikäisistä pelaajista. Tavoi�eena on 
säilyä sarjassa ja antaa nuorille pelaajille 
mahdollisuuden kehi�yä.  

Miehillä on kaksi joukkue�a 4-sarjassa ja 
nuorempien joukkue yri�ää tavoi�eellisesti 
nousta sarjaporrasta ylemmäksi. A-nuorissa 
niin tytöt kuin pojatkin pelaavat SM-sarjaa 
ja pelien taso on jo korkeaa luokkaa. Ty�öjen 
tavoite on säilyä sarjan keskikastissa ja poikien 
o�eet ovat olleet niin hurjat, e�ä odote�avissa 
on pääsy SM-lopputurnaukseen.

Katsaus syksyn peleihin

B-nuorissa pela�iin Idän aluemestaruus-
turnaukset 26–27.11. ja poikien sĳoitus oli 
kolmas, ty�öjen 1-joukkue toinen ja 2-joukkue 
kolmas, eli kaikki selvi�ivät tiensä suoraan 
SM-sarjaan ilman karsintoja. Tämä oli etenkin 
ty�öjen osalta hieno saavutus!

C-nuorissa C-ty�öjen 1-joukkue voi�i Idän
aluemestaruuden kotiturnauksessaan ja 
selvi�i tiensä SM-sarjaan, nuoremmat C 2-
joukkue jatkaa pelejä super-sarjassa ja C-pojat 
lähtevät SM-sarjan karsintoihin Seinäjoelle 
3.12.

D-nuorissa poikien kolme joukkue�a 
kisailevat tasaisesti maakuntasarjaa Mikkelin 
ja  Savonlinnan  kanssa  ja ainakin  2  joukkue�a 
selvi�ää tiensä aluemestaruussarjaan. 

Ty�öjen viidestä tasaisesta joukkueesta 
pääsee ainakin  kolme joukkue�a aluemesta-B-pojat aluemestaruus pronssia.

B-tytöt 1-juokkue aluemestaruushopeaa.

B-tytöt 2-juokkue aluemestaruuspronssia.
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Ensi kesän Power Cup pelataan 
Lounais-Suomessa Loimaalla. Sinne 
onkin Pieksämäeltä hyvät junayhteydet, 
joten ensi kesän kyytivaihtoehtona voikin 
olla ensi-sĳaisesti juna.

Nyt si�en kaikki pelaajat/perheet 
suunni�elemaan ensi kesän lomamatkaa 
ja varaamaan allakkaan aika 8.–11.6. 
maailman suurimmalle lasten ja nuorten 
lentopallotapahtumalle. Luvassa on iki-

Loimaan Power Cup kutsuu ensi 
kesänä myös tsemppiläisiä

muistoisia pelihetkiä, yhteismajoituksen 
tunnelmaa, discot, konsertit ja kaikki 
uudet kaverit! Ilmoi�autumiset täytyy 
jälleen tehdä 28.2.2006 mennessä, joten 
keskustelkaa asiasta jo hyvissä ajoin 
kotona.

Lisätietoa Power Cupista saa 
www.powercup.net -sivulta sekä Lento-
palloliiton sivulta: www.lentopallo.fi/
nuoriso/power_cup/

ruussarjaan ja muut joukkueet jatkavat 
tiikerisarjassa kehi�ymistään. 

E-ty�öjen kaksi joukkue�a johtaa omaa 
lohkoaan maakuntasarjassa ylivoimaisesti, 

ja E-pojissa myös kahdella joukkueella on 
hyvät mahdollisuudet jatkaa pelejä alue-
mestaruussarjassa. Upeaa työtä valmentajilta! 

Täytyy muistaa, e�ä muissa joukkueissa 
saa�aa olla vuo�a nuorempia pelaajia, jotka 
ovat taas ensi vuonna paremmilla sĳoituksilla. 
Etenkin pienten turnauksissa pelituloksien 
merkitystä ei tule korostaa liikaa, vaan  sitä, 
mihin kaikkeen joukkuepeli kasva�aa; toisten 
kunnioi�amiseen ja yhteisten sääntöjen 
nouda�amiseen. Myös yhteiset onnistumisen 
kokemukset ja epäonnistumisten sietämiset 
ovat asioita, jotka kasva�avat meitä kaikkia, 
niin pelaajia kuin valmentajiakin.

Tsemppiterveiset kaikille
Tupu

C-tytöt 1-joukkue aluemestaruuskultaa.
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Tsempin "tiikerikoulu" v. 1993.

Tsempin 
liikuntaleikkikoulun 
10-vuotisjuhlavuosi

Tsempin liikuntaleikkikoulu aloi�i 
virallisesti toimintansa syksyllä 1995 
Pirkko Naukkarisen ohjaamana, mu�a alle 
kouluikäisten "tiikerikoulu" liiku�i seu-
rassamme lapsia monipuolisesti jo vuodesta 
1993 alkaen. Silloin Frilanderin Tiinan ja 
Lindholmin Tupu vanhimmat lapset olivat 
n. 5-vuotiaita ja kodin seinät alkoivat käydä 
ahtaaksi lapsimäärän lisääntyessä uhkaavassa 
tah-dissa. 

Urheilutalolta löytyikin Nykäsen Pe-
nan kauhistukseksi sellainen salivuoro, 
missä ei välty�y vauvojen kitinältä ja lasten 
riemunkiljahduksilta. Meno oli välillä 
todella vauhdikasta, niin ilmapallojen kuin 
muidenkin välineiden  kanssa – suosituinta 
taisi olla paperipallojen hei�o ja 
liukumäen lasku puolapuilta!

Toimintamalli sai Nuori 
Suomi -järjestön kiinnostumaan 
asiasta ja Tupu pääsikin kehit-
tämään valtakunnallisesti alle 

kouluikäisiä liiku�avaa Lasten liikuntaleikki-
koulua etenkin palloilun osalta. 

Aluksi tätä uu�a tuote�a aivan selvästi 
ihmeteltiin paikkakunnalla, sillä toi-
minnasta täytyi maksaa ihan kohtuullinen 
lukukausimaksu! Vaikka lasten muistakin 
harrastustoiminnasta yleensä maksetaan 
mukisema�a (pianonsoi�o, muskarit, kuvik-
set ym.) niin aiemmin hyvästä liikunnan 
ohjaamisesta ei oltu totu�u maksamaan.

Paikkakunnalla toimii Tsempin liikkarin 
lisäksi Pieksämäen Voimistelĳoiden oma 
liikkari ja yhteisesti on sovi�u, e�ä maksut 
ovat molemmilla seuroilla saman suuruiset.  
Molemmilla seuroilla ohjausillat ovat eri 
iltoina, jolloin mahdollisimman monelle 
lapselle tarjoutuu mahdollisuus osallistua 
liikuntaleikkikoulutoimintaan.

Mikä si�en  tekee liikkarista niin suositun 
ja maksun arvoisen?

Lasten omaehtoinen liikkuminen on 
vähentynyt vuosien myötä, joten liikkarille 
on huutava tarve. Liikuntaleikkikoulun 
ohjaaminen onnistuu vain amma�itaitoisilta, 
koulutetuilta ohjaajilta ja Tsempin ohjaajat 
ovat olleet aina alansa amma�ilaisia. 
Liikkarin  ohjelma on tarkkaan asian-
tuntĳoiden suunni�elema ja se  vastaa lapsen 
kehitystasoa 3-vuotiaasta 6-vuotiaaksi.

Ensimmäinen liikuntaleikkikoulu v. 
1996 ohjaajana Pirre Naukkarinen.
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Sisällöltään liikkari on monipuolista, 
hauskaa toimintaa niin salissa kuin 
ulkona, vedessä, jäällä tai hangella. Myös 
yhteistunnit vanhempien kanssa ovat 
suosi�uja ja näin toiminnasta tuleekin 
koko perheen yhteinen harrastus! 

Lasten tehtäväkortit ovat 
virikkeellisiä ja ne antavat hyviä ideoita 
kotona liikkumiseen. Liikkaripaidat, -pussit ja 
erilaiset tuo�eet (näistä seurakin joutuu mak-
samaan) ovat lapsille tärkeitä ju�uja kaiken 
liikkumisen riemun ohessa. Hyvästä siis 
kanna�aa maksaa, joten tervetuloa mukaan 
niin uudet kuin entisetkin lapsiperheet!

Tsempin 10-vuotiskauden aikana 
liikkarilaisten määrä on ollut 30-50 lasta/
vuosi ja syksyllä 2005 toimintaan tuli 
ennätykselliset 55 lasta! Vuonna 2002 Nuori 
Suomi palkitsi Tsempin liikkarin "Vuoden 
liikuntaleikkikouluksi" toiminnan laajentues-
sa vuosi vuodelta. Mm. Naarajärvellä 
liikkari on toiminut n. viisi vuo�a Virtasen 
Santun käynnistäessä toiminnan ja tänä 
päivänä Tuula Ylönen-Poimela sekä Anne 
Kinnunen jatkavat ohjaamista n. 20 lapsen 
ryhmässä. Maaselän salissa siis rii�ää säpinää 
keskiviikkoiltaisin!

Kaupungin ryhmien ohjaajina ovat 
alkuvuosina toimineet Pirren, Tiinan ja 
Tupun lisäksi Sirpa Öster, Tiina Porvali, Anne 
Kauppinen Salme Hulkkonen, San�u, Kirsi 
Pöllänen, Iira Wahl, Sirkka Tenhunen, Heidi 
Marjanen sekä tänäkin vuonna ohjaavat Anne 
Holopainen, Heidi Kajan sekä Kaisa Kantele. 
Kanna�aa käydä torstai-iltana urheilutalolla 
seuraamassa, miten lapsissa näkyy ja kuuluu 
liikunnan riemu!

Tsemppi kii�ää tätä upeaa ohjaajajoukkoa 
vuosien aktiivisesta työstä ja toivoo tietenkin 
mahdollisimman monen vielä jatkavan 
ohjaamista seurassamme. Te tee�e ja ole�e 
tehneet arvokasta työtä seuran eteen ja 
kaunein kiitos tulee varmasti niiltä lapsilta, 
joita ole�e ohjanneet. Yhteiset kokemukset 
ja elämykset ovat varmasti edistäneet 
lasten liikuntamyönteisyy�ä ja liikunnan 
harrastamista vanhempanakin.

Tervetuloa kaikille seuran joulujuhlaan 
sunnuntaina 18.12. klo 18 Partaharjulle – siellä 
liikkarilapset ton�uilevat kaikkien iloksi! 

Tupu

Liikkari v. 1999 ohjaajat Santtu Virtanen ja Salme 
Hämäläinen.

Naarajärven liikuntaleikkikoululaiset ohjaajina Tuula 
Ylönen-Poimela ja Anne Kinnunen.

3-vuotiaat liikkarilaiset 
palloharjoittelussa v. 2000.
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Elmosport Sähköpari 
toivottaa tsemppiläisille 

Hyvää Joulua ja 
Menestyksekästä vuotta 2006!

Tervetuloa sporttisille jouluostoksille!
(Muista tsemppijäsenyys etusi Elmon kassalla)
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AUTOKORJAAMO

IKÄVALKO
Länsiväylä 32
015- 348 551
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Syyskuun 18.päivä sunnuntaina kuluvaa 
vuo�a pieni kahdeksan hengen ryhmä 
odo�eli hermostuneena Helsinki-Vantaan 
kentällä Czech Airlinesin koneen nousua. 
Matkarei�i oli Prahan kau�a Bratislavaan, 
Slovakiaan. Ryhmä koostui Suomen len-
topalloliiton Nuoret Johtajat -koulutuksessa 
olleista nuorista sekä muutamasta muuten 
vain reissusta kiinnostuneesta. Ikähaarukka 
oli 18–29-vuotiaita ja osallistujia oli ympäri 
Suomea.

Reissun idea lähti liikkeelle jo viime 
syksynä Nuoret Johtajat -koulutuksen ta-
paamisessa. Ryhmän jäsenillä oli halukkuu�a 
lähteä tutustumaan, johonkin Euroopan 
maahan ja siellä tarkemmin nuorten ur-
heiluun ja liikuntaan. Ryhmämme ohjaaja 
Sami Leinonen ehdo�i maaksi Slovakiaa, sillä 
hänellä oli siellä lentopallo tu�avia.

Takaisin syyskuisiin tapahtumiin. Koko 
päivä oli istu�u junassa, lentokoneessa, 
lentokentällä, ja bussissa. Bratislavaan pääs-
tessämme emme tarkalleen tienneet. kuinka 
kaukana lopullinen määränpäämme Nove 
Mesto Nad Vahom. Tunnin ajomatkan jälkeen 
saavuimme kaupungin laitamille, jossa 
hotellimme sĳaitsi. 

Ensimmäisen yön olimme eräänlaisessa 
opiskelĳa asunnossa, koska saavuimme 
päivää aikaisemmin kuin alun perin oli 
suunniteltu. Seuraavana päivänä pää-
simmekin jo majoi�umaan noin kolmen 
tähden hotellimme huoneisiin, jotka olivat 
ihan kohtuullisessa kunnossa. Tosin suihku 
oli niin pieni. e�ei kääntymään pystynyt ja 
sängyt olivat hiukkasen turhan kovia. Mu�a 
kaikkeen to�uu. 

Myöhemmin samana päivänä 
tutustuimme vastaryhmän jäseniin, joita oli 
meitä hiukan enemmän ja suurin osa heistä 
oli ty�öjä, sillä ryhmä oli koo�u paikallisen 

Tutustumassa 
Slovakian 
lentopallokulttuuriin

ty�öjoukkueen pohjalle. Myös iältään he olivat 
nuorempia noin 15-20-vuotiaita. Ryhmässä 
oli muutama hieman vanhempi ohjaaja. 
Hotellimme pihassa beach volley -kentällä 
pelasimme pieni muotoisen turnauksen ja 
tietysti o�elun Slovakia-Suomi. 

Tiistaina vuorossa oli erilaisiin urheiluihin 
tutustumista. Hotellimme läheisyydestä löy-
tyi hyvät urheilumahdollisuudet. Pelasimme 
beach volleytä, rantafutista, minigolfia 
ja tennistä. Illalla tutustuimme romani-
kul�uuriin, jossa meille kerro�iin hieman 
kul�uurista ja saimme kuulla heidän lauluaan 
ja musisointiaan. Saimme myös maistaa 
heidän perinneruokiaan.

Keskiviikkona kävimme tutustumassa 
Slovakian pääkaupunkiin Bratislavaan. Siellä 
suuntasimme ensin tutustumaan keskustassa 
sĳaitsevaan linnaan. Vanha legendaarinen 
linna oli upean näköinen ja varmasti 
Bratislavan tunnetuin nähtävyys. Sen jälkeen 
oli aika syödä eri�äin maukasta slovakialaista 
pitsaa ja si�en oli shoppailu kierroksen aika 
suuressa ostoskeskuksessa. 

Torstaina ohjelmassa oli usean tunnin 
lento- ja jalkapalloilu sessio. Muodostimme 
taas sekajoukkueita, joiden kesken pelasimme 
turnauksen sekä jalkapallossa ja lentopallossa. 
Jo ensimmäisen päivän beach volley -o�eluissa 
näki kuinka 15-16-vuotiaat tytöt olivat taitavia 
ja voimakkaita lentopalloilĳoita ja urheilĳoita. 
Nyt pelaillessa se korostuu entistä enemmän 
ja selvemmin. 

Illalla pääsimme vielä seuraamaan koko 
ty�öjoukkueen harjoituksia, joka koostui 
15-18 vuotiaista tytöistä. Harjoituksista 
paistoi selvästi läpi valmentajan kunnioitus, 
sitoutuneisuus lentopalloiluun ja siihen mitä 
oltiin tekemässä. Kaikki oli ajoissa paikalla 
harjoituksissa ja harjoitukset alkoivat kun kello 
oli pykälässä omatoimisesti verry�elemällä. 
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Harjoituksia seuratessa huomasimme entistä 
paremmin sen, mitä olimme jo aikaisempien 
päivien aikana huomanneet, e�ä tytöt olivat 
eri�äin hyvässä fyysisessä kunnossa ja 
liikkuivat kentällä todella hyvin. Silmiin pisti 
myös ty�öjen pomppu, johon oli selvästikin 
kiinnite�y huomiota. Lisäksi ryhmässä 
oli useita yli 170 cm pitkiä ty�öjä. Itäiseltä 
alueelta tuskin löytyy edes niin monta yhtä 
pitkää lentopalloilevaa ty�öä. Minua yllä�i 
myös ty�öjen saapuminen harjoituksiin; 
kukaan ei tullut autolla vaan kaikki kävelivät 
tai tulivat pyörällä jopa pitemmästäkin 
matkasta.

Viikonlopun ohjelmassa oli 5-eräinen 
lentopallo-o�elu Slokavia-Suomi, Suomen 
pelaaja vajauksen vuoksi meidän joukkueessa 
pelasi muutama ulkomaan apu. Molemmilta 
mukana olleilta ensikertalaislentopalloilĳat 

meni nilkka jo ensimmäisissä harjoituksissa. 
Illalla vuorossa oli taas beach volleyn pelailua 
ja sekä yhdessäoloa. Lisäksi tutustuimme 
paikalliseen nähtävyyteen Beckovin lin-
naan. Keilasimme myös eri�äin vanhassa 
keilailuhallissa. Sunnuntaina hyvästelimme 
vasta ryhmän ja toivotimme heidät 
tervetulleeksi Suomeen mahdollisimman 
pian. Maanantaina alkoikin jo matka kohti 
syksyistä kotosuomea. 

Reissusta jäi käteen eri�äin paljon 
mahtavia kokemuksia ja jokaisen maailman 
kuva avartui varmasti. Myös reissussa 
tutustu�iin uusiin ihmisiin, joista tuli 
eri�äin hyviä ystäviä meille suomalaisille. 
Matka oli Euroopan unionin rahoi�ama 
matka ja järjestäjänä toimi Nuoret Johtajat -
koulutuksesta vastaava Sami Leinonen. 

Juho-Heikki "JUHIS" Korhonen

Valmentajat iloitsevat, kun Tsempin C-
tytöt pelasivat lauantaina kauden parhaan 
turnauksensa ja tekivät seuran historiaa 
voi�amalla ensimmäistä kertaa ikäluokassaan 
Itä-Suomen aluemestaruuden!

Alkulohkopelit Liperin Taimea  ja 
Kalliosuon Sisua vastaan olivat selviä 
2–0 voi�oja ja ty�öjen parempi tekniikka ja 
monipuolisempi hyökkäyspeli olivat avaimet 
voi�oon. 

Välieräpeli Leppävirran Viriä vastaan oli 
jänni�ävä, sillä vastassa oli päätä pidempiä 
ty�öjä. Ensimmäisen erän voi�o 25–18 
miltei lope�i ty�öjen pelaamisen ja toinen 
erä meni leppävirtalaisille 17–25. Pelaajien 
o�eissa oli havai�avissa selvää jännitystä, 
mu�a kolmannessa erässä Tsempin ty-
töt olivat jälleen keski�yneitä omaan 
peliinsä. 15–7 erävoi�o toi tytöille ansaitun 
loppuo�elupaikan Savonlinnan Ajoa vastaan. 
Ty�öjen hermoilu saatiin ajoissa rauhoite�ua 
ja "tehotytöille" ominainen tahto- & sisupeli  

"Team TEHOTYTÖT" 
C-tyttöjen Idän alueen mestareiksi

käynnistymään. Nämä tytöt eivät nimi�äin 
anna ihan heti periksi, kun pelin panokset 
kasvavat! 

Tu�u vastus maakuntasarjasta toi himan 
jännitystä finaaliin, mu�a ajolaiset taisivat 
kunnioi�aa tsemppiläisten  varmaa peliä, sillä 
2–0 (25–13, 25–13) voi�o tuli ilman suurempaa 
taistelua. Koko C-ty�öjoukkue pelasi yhteen 
sauma�omasti; takapassareina ja hyökkääjinä 
kunnostautuivat Meri Laukkanen ja Tuuli 
Manninen, keskitorjujina Maria Heikkinen 
ja Katja Kantanen, varmana liberona Iida 
Sojakka sekä yleispelaajina Emmi Vahtermo 
sekä tsemppipelaajana palki�u Jaana 
Häkkinen. 

Tytöt haluavat osallistua joulutauolla kan-
sainväliseen Baltic-Sea junior-turnaukseen, 
joka järjestetään Vantaalla – sieltä saadaan 
lisäpotkua kevään peleihin.

Joukkueestaan ylpeät ja  tyytyväiset 
valmentajat Kirsti ja Tupu sekä 

joukkuejohtaja Vempo
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ANTIN PAKINA

Suomen Urheilulehden Petteri Sihvonen 
on ryhtynyt lähes mahdottomaan tehtävään.  
Hän yrittää todistaa aukottomasti olevansa 
Juhani Tammistakin viisaampi mies.  
Kilpailulajeina on adjektiivien käyttö ja  
suomalaisen jääkiekon alennustilan  kom-
mentointi   

Miehiä yhdistää palava rakkaus lajiin, 
keskinkertaiset saavutukset valmentajana 
ja valtava verbaalinen lahjakkuus. Molem-
mat ovat lisäksi taitavia käyttämään 
julkisuutta hyväkseen. Kukapa meistä 
ei tietäisi Tamin teeseistä ja Summasen 
ylivertaisuudesta suhteessa Erkkaan.

Urheilulehden tilaajana olen Sihvosta 
lukiessani oppinut myös uuden sanan. Se on 
pelikirja. Sana toistuu jutusta toiseen jopa 
niin usein, että ajattelin laskea tulevana 
vuotena, kuinka usein sana esiintyy noissa 
jutuissa.  

Minulla on kuitenkin yksi ongelma.  En 
ole varma, mitä sana pelikirja tarkoittaa.

Vaihtoehtoja on nähdäkseni kolme:  
kirja, joka luetaan ennen peliä, kirja, joka 
luetaan pelin aikana tai kirja, joka luetaan 
pelin jälkeen. Tarkkaa havaintomateriaalia 
minulla ei kuitenkaan asiasta ole eikä omaa 
kokemustakaan.  

Ahkerana kirjastonkäyttäjänä voisin 
kyllä suositella muutamia kirjoja.

Jos pelikirjalla tarkoitetaan ennen peliä 
luettavaksi tarkoitettua teosta, on syytä 

Pelikirjojen Aatelia
valita teos, jonka saa luetuksi viikossa.  
Juniorit voivat toki valita kirjan, jonka lukee 
turnausten välissä. Teos voisi olla tuleviin 
otteluihin motivoiva ja varsinkin junioreille 
turnauskestävyyteen pyrkivä.

Aleksis Kiven Seitsemän veljestä olisi 
tässä suhteessa mitä mainioin pelikirja. 
Kansalliskirjailija Kivi pohtii teoksessaan, 
kuinka tärkeätä on opetella laji aakkosista 
alkaen. Hän on nähnyt myös jo varhain 
liberon tulon suomalaiseenkin lentopalloon.  
Erityisen kriittisesti hän pohtii puolustuspe-
laamisen asenneongelmia kirjan laulussa: 
Tuomas seisoo niin kuin tammi.  

Toinen hyvä ennen peliä luettava 
pelikirja voisi olla Ilmari Kiannon Punainen 
viiva. Kianto käsittelee teoksessaan varsin 
kriittisesti tuomaritoimintaa, mutta toisaalta 
antaa ymmärtää, että joukkueen peli ei 
saa mennä sekaisin parista epäselvästä 
tuomiosta.

Junioreille ehdottomasti paras ennen 
peliä luettava kirja on Ville Suhosen Poika 
ja Ilves. Suhonen pohtii kirjassaan Raimo 
Helmisen ja Jyrki Lumpeen merkitystä 
joukkueelleen Ilveksen marssissa kohti 
mestaruutta.

Pelin aikana luettavien pelikirjojen tulee 
puolestaan olla helposti luettavia ja kevyitä 
kantaa. Niitä näkee hyvin harvoin pelaajilla.  
Valmentajilla nykyisin yhä useammin. 
Maajoukkueemme päävalmentaja Mauro 

Antti Niemi
– jalkapalloseura Hakaa intohimoisesti kannattava lentopallomies

– nähnyt ja tehnyt kaiken Tsempissä
– puheenjohtaja, valmentaja, innokas väliinlaittotalkoolainen...

– verraton veikko...

"Team TEHOTYTÖT" 
C-tyttöjen Idän alueen mestareiksi
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Berruto on tästä ehkä paras esimerkki.  
Hänellä on otteluissa mukanaan yleensä 
kaksi pelikirjaa. Liigavalmentajamme puo-
lestaan suosivat selvästi yhden kirjan tak-
tiikkaa.

Mutta mitä kirjoja sitten tähän 
tarkoitukseen voisi suositella?

Valmentajille suosittelisin Anna-Leena 
Härkösen Avoimien ovien päivää. Härkönen 
pohtii kirjassaan torjuntapelin merkitystä 
joukkuepuolustamiselle. Erityisesti nuorten 
peleissä raja auki- ja raja kiinni -taktiikoiden 
rinnalle noussut kaikki auki -taktiikka huo-
lestuttaa kirjailijaa. Härkösellä on kuitenkin 
kaikessa kriittisyydessään hyvin positiivinen 
ote ja kirja antaa varmasti jotakin myös pelin 
aikana luettuna.

Pelaajille ehdoton helmi on Sinikka 
Nopolan Ei tehrä ny tästä numeroo. Kirja 
nauraa ykköshyökkäyksille, satasille, 
kakkospassareille ja kolmen pelaajan 
torjunnoille. Uusi aikalisäjärjestelmä ja pi-
dennetyt tauot tuovat teoksen pelaajienkin 
ulottuville. Ei tehrä ny tästä numeroo 
sopii yhtä hyvin vanhoille kuin nuorillekin 

lukijoille.
Pelien jälkeen luettavan pelikirjan 

tulee olla ehdottomasti sekä palauttava 
että pohtiva. J. K. Rowlingin Harry Pot-
ter ja viisasten kivi voisi olla sellainen.  
Kirjan syvämietteinen pohdiskelu siitä, 
miksi meille aina käy näin, sopii hyvin 
pelinjälkeiseen olotilaan. Toinen hyvä voi-
si olla Ilmari Kiannon vankilapäiväkirja 
Omat koirat purivat. Se kertoo seuraus-
kollisuuden alennustilasta.

Huonosti pelien jälkeen nukkuville 
suosittelen lämpimästi monelle tuttua 
tutkimusta Förslag och rörande folk-
skolewäsendet i Finland vuodelta 1856.  
Kirja vaivuttaa nopeasti rentouttavaan 
uneen.

Näillä eväillä selvitään varmasti siihen 
asti, kun saan itse selvitettyä, mikä se 
pelikirja oikein on.

Hyvää joulunodotusta kaikille 
toivottaa

 Martantien 
Karl-Heinz Spielbuch
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Nyt on mahdollisuus tilata Tsempin uutta verryttelyasua. 
Yläosaa tulee olemaan kuvan kaltainen,  musta alue on keltaisena ja 

harmaa alue mustana. Housuista ei valitettavasti ole vielä kuvaa. 

     Tsempin pikkujouluissa 18.12. Partaharjussa  
     on mahdollisuus kokeilla asua. 
     Lisätietoja kokeilemisesta saa Tsempin  
     työntekijältä Petri Tarvoselta 
     puh. 044-3409682.

UUSIA 
VERKKAREITA TILATTAVISSA

116-176 cm 45,- S-XXXL 50,-
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Tsempin pikkujoulut 
Partaharjussa sunnuntaina 18.12. 
klo 18.00.

     joulupuuroa
    kahvia 
   mehua 
  piparia

    Mukana musiikkia Vaalijalasta,     arvontaa, liikkarin ohjelmaa    ja arvatkaa kuka?
Pieni lahja mukaan (nimetön)!


