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Pääkirjoitus 1/2006

Valmennus – Markkinointi – 
Organisaatio
Seuratoiminnan on kehityttävä koko ajan. Vaikka 
Tsemppi on koko ajan mennyt eteenpäin, seuran on koko 
ajan mentävä itseensä, huomattava puutteensa ja 
kyettävä korjaamaan, missä on ongelmia.
Seura järjesti pienen ydinryhmän voimin kehittämisillan, 
jossa etsittiin asioita, joita tällä hetkellä pidetään 
tärkeimpinä haasteina.

Tärkeimmäksi nousi juniorivalmennuksen tila 
seurassamme. Se on jo nyt mallillaan. Valmennus-
päällikkömme Jari Lappalainen (Tsemppi toivottaa onnea 
Jarin ja Gretan perheenlisäyksestä – ei Tsempiltä juniorit 
lopu) on tehnyt ansiokasta työtä valmennuksen 
koordinoimiseksi. Oikealla tiellä ollaan, mutta paljon on 
vielä tehtävääkin.

Markkinointia me tarvitsemme, se on ehkä suurimpia 
kehittämisen alueita seurassamme. Risto Tarkiaisen 
johdolla on markkinointiryhmä on ryhtynyt tuota aluetta 
kehittämään. Mahtava maineemme on todella 
hyödyntämisen arvoinen asia, asia jolla mahdollistetaan 
uutta hyvää toimintaa.

Mutta kaiken kehittäminen vaatii hyvää organisaatiota. 
On oltava puitteet, joista seura voi ponnistaa yhä 
eteenpäin. Tavoitteita on vielä edessäpäinkin. 
Älköön seura jääkö paikalleen polkemaan, vaan 
rutistakoon se vaan eteenpäin korkealta ja kovaa!

Power cup Loimaalla lähestyy, mukana lähes 200 
tsemppiläistä – huikeaa!

Heikki Holopainen  
puheenjohtaja



4 Tsemppiläinen 5Tsemppiläinen



4 Tsemppiläinen 5Tsemppiläinen

Syksyllä saatiin menestystä monessa ikä-
luokassa Etelä-Savon/Etelä-Karjalan maakun-
tasarjassa ja kevään turnaukset olivatkin  
SM- tai Supersarjaa isommilla ja Idän 
aluemestaruus- tai Tiikerisarjaa pienemmillä. 
Pienimmät F-junnut pelasivat keväällä vain 
omaa maakuntasarjaa yhdessä Kerimäen 
ja Savonlinnan kanssa, sillä muualla Idän 
alueilla ei F-junnuille järjestetä turnauksia. 

Tsempissä halutaan tarjota pelireissuja 
pienimmillekin leikinomaisen harjoi�elun 
lomassa.  Mitaleiden makuun pääsivät kaikki 
meidän F-junnut, sillä tytöt saivat hopeaa 
ja pronssia ja pojat pronssia viimeisellä 
Savonlinnan matkallaan. 

Nämä yhteiset pelimatkat linja-autolla 
omien vanhempien kanssa ovat ensiaskel 
lajin kiehtovuuteen. Monilla pelaajilla rak-
kaus tähän lajiin  alkaa näistä myönteisistä 
kokemuksista ja liikuntaharrastus voi jatkua 
vielä pitkään…

E-tytöt ja -pojat

Seuraavassa ikäluokassa eli E-ty-
töissä nähtiin jo hyvän valmennustyön tu-
loksia, sillä 1- ja 2 joukkue palki�iin Idän 
lopputurnauksessa kulta- ja pronssimitaleilla. 
Tiikerisarjan joukkueet osoi�ivat jälleen 
sen, e�ä ensimmäinen vuosi harjoitellaan 
pelipaikkoja sekä itse peliä e�ä hyvää syö�öä 
ja vastaano�opeliä. Kun nämä asiat opitaan, 
niin seuraava vuosi onkin pelillisesti jo paljon 
varmempaa ja monipuolisempaa.

Kevään peleissä jännitystä, 
onnistumisia ja vähän pettymyksiäkin

 E-pojilla Idän alueen taso oli sen verran 
kovempi, e�ä mitaleille ei tänä vuonna 
ylle�y, samoin kävi D-pojille Muutamaan 
turnaukseen molemmissa ikäluokissa jou-
du�iin lähtemän vajaamiehityksellä, niin 
tämä  kostautui heti sarjasĳoituksella. Po-
jat ovat kuitenkin harjoitelleet ahkerasti 
erinomaisten valmentajien johdolla, joten peli-
iloa on varmasti koe�u monessa turnauksessa 
tänäkin talvena.

D-tytöt 

D-ty�öjen 1-joukkue ylsi kovaan suo-
ritukseen tänä vuonna voi�amalla Idän 
alueen mestaruuden ja siitäkin kiitos kuuluu 
innokkaille valmentajille, jotka ovat jaksaneet 
tehdä pitkäjänteistä työtä jo usean vuoden 
ajan. Tsempin menestys oli huima, kun myös 
kaupungin kaksi D-ty�öjoukkue�a pääsi 
lopputurnaukseen sĳoi�uen viidenneksi ja 
kuudenneksi. Näistä tytöistä tulee jatkossa 
yksi C-ty�öjoukkue, joten odotamme innolla 
ty�öjen kehitystä eteenpäin. 

Loput kolme D-ty�öjoukkue�a pelasivat 
Tiikerisarjaa ja he saivat varmasti paljon 
hyviä kokemuksia ja oppia tästä kaudesta. 
Pelin kehi�yminen kolmeen kosketukseen 
tapahtuu parhaiten tässä ikäluokassa, samoin 
tyhjän paikan etsiminen vastustajan kentästä. 
Kun tähän vielä lisätään yläkau�a syötön 
sekä iskulyönnin oppiminen, niin nämä 
joukkueet ovat varmasti seuraavalla kaudella 
lopputurnauksessa.

C-tytöt ja -pojat

Isommat ikäluokat, eli C-tytöt ja C-pojat 
pelasivat SM-sarjansa kiite�ävästi. Tytöt jäivät 
kolmanneksi lohkossaan, jonka voi�ivat SM-
hopea- ja pronssĳoukkueet Kurikka ja Alajärvi. 
Toisesta lohkosta pakka lopputurnaukseen 
olisi varmasti auennut, mu�a aina ei tavoi�eet 

Ennätysmäärä joukkueita 
(28!!)  ilmoittautui syksyllä 
Lentopalloliiton F–A -nuorten 
lentopallosarjoihin ja matka-
kilometrejä kertyi kauden aikana 
tuhansia joka suuntaan Suomea.



6 Tsemppiläinen 7Tsemppiläinen

toteudu. Ty�öjen toivotaan jatkavan vielä 
harrastustaan kaksi vuo�a, jo�a tämä tavoite 
vielä toteutuisi. 

C-ty�öjen 2-joukkue on varmasti 
seuraavana vuonna kolku�amassa SM-
sarjapaikkaa, niin vakuu�avia o�eita se esi�i 
Supersarjassa. C-pojilla ensimmäinen vuosi 
SM-sarjassa meni odotusten mukaisesti ja 
antoi suurta innostusta seuraavalle kaudelle, 
jolloin he ovat vanhempia C-nuoria. Näistä 
pojista vielä kuullaan!

B-tytöt ja -pojat

B-ty�öjen 1- ja 2-joukkue pelasivat 
molemmat SM-sarjassa ja yllä�äen 2-joukkue 
selvi�i tiensä hyvillä peliesityksillä SM-loppu-
turnaukseen Pihtiputaalle. Siellä kyyti oli 
kuitenkin sen verran kylmää, eikä oma peli 
luistanut enää  sarjapelien malliin, vaan 
lopputuloksena oli 12. sĳa.

B-ty�öjen 1-joukkue kärsi saman 
kohtalon kuin C-tytöt ja he jäivät lohkossaan 
neljänneksi, kun kolme parasta pääsi loppu-
turnaukseen. Joukkue harjoi�eli tunnollisesti 
koko kesän ja talven, joten tulos oli lievä 
pe�ymys joukkueelle.  Eräs pelaaja kuitenkin  
tyynesti kertoi, e�ä "aina ei voi voi�aa ja 

anne�aan mahdollisuus välillä muillekin" 
– kuvaa hyvää urheilĳan asenne�a. Pelit 
eivät pääty tähän, vaan niitä kyllä rii�ää 
jatkossakin…

B-poikien riemastu�avaa SM-sarja-
turnauksia olemme saaneet seurata Tsempin 
omilta kotisivuilta (www.pieksamaentsemp-
pi.fi), jonne Martantien suuri guru Karl-Heinz 
Spielbuch on pelireissut ja ostosmatkat 
Tuuriin ansiokkaasti raportoinut. Lopputulos 
oli koko joukkueellekin yllätys, sillä vii-
meiseltä lohkosĳoituspaikalta Alajärven SM-
lopputurnaukseen päässyt joukkue sĳoi�ui 
kaikista ennakkoveikkauksista huolima�a 
kuudenneksi. Hieno suoritus nuorelta jouk-
kueelta, joka voi ensi vuonna räjäy�ää täyden 
potin lopputurnauksessa!

A-tytö ja -pojat

A-ty�öjen SM-sarjapelit pää�yivät tam-
mikuussa Kempeleelle ja loppusĳoitus oli 
pohjoislohkon jae�u viides tila. Ty�öjen 
ensimmäinen vuosi oli lupaava ja seuraava 
vuosi varmasti jo tuloksellisesti parempi.

A-pojat si�en tekivät sen, mitä heiltä 
odote�iin: he toivat seuralle kauden ainoan 
SM-mitalin, joka hieman huonolla tuurilla oli 

tällä kertaa pronssinen. Mitalin arvo 
kuitenkin nousee vuosien varrella, 
sillä sekään ei tullut ilmaiseksi, vaan 
pitkäjänteisen, jopa yli kymmenen 
vuoden harjoi�elun tuloksena. 
A-pojat ansaitsivat mitalinsa – ja 
toivo�avasti tuovat sellaisen myös 
ensi vuonna!

Naisten ja miesten 
edustusjoukkkue

Lopuksi voidaan vielä mai-
nita naisten ja miesten edus-
tusjoukkueet, jonne meidän nuo-
rilla on mahdollisuus päästä 
pelaamaan, kun taidot sinne yltävät. 
Naisten joukkue pelasi ensimmäistä 
kertaa 2-sarjassa ja tuloksena oli 
viides sĳa. Kauteen lähde�iin ute-
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liaina ja kuulostelemaan, minkälainen taso 
sarjassa on. Monet tasaiset erät olisivat 
voineet päätyä myös Tsempin voi�oon, mu�a 
vähäinen yhteisharjoi�elun puute toi pientä 
epävarmuu�a ratkaisupalloihin. Tämä asia 
voidaan kuitenkin korjata ensi kaudella, jol-
loin edustusjoukkueessa pelaavat vain ne, 
jotka sitoutuvat harjoi�elemaan yhdessä ko-
ko kauden. Toisellekin naisjoukkueelle on
myös tarve�a, sillä pelata voi myös har-
rastuspohjalta ja nau�ia yhdessäolosta kivan 
lajin parissa.

Miehillä olikin kaksi joukkue�a maa-
kuntasarjassa, jossa 1-joukkueen muodostivat 
aikuiset harrastajat ilman nousutavoite�a ja 2-
joukkueessa anne�iin peliaikaa seuran nuorille 
tulevaisuuden pelaajille. Nuoret saivatkin 
erinomaista kokemusta aikuisten sarjapelien 
kovuudesta, jota he hyödynsivät omissa 
junnupeleissään. 

Mitä on jäljellä vielä 
tällä kaudella?

Sarjapelien pääty�yä pelaajien lepotau-
ko ei kovin pitkäksi ehdi käydä. D- ja C-ikäi-
sillä tytöillä oli 30.4. pienalueleiri, jossa valit-
tiin Etelä-Savon joukkueet Joensuuhun, Itä-
Suomen Cup-turnaukseen 13.5. Ty�öjä oli
leirillä yli 50, joista suurin osa vielä tsemppi-

läisiä. Tsemppi lä-
he�äå Joensuun 
turnaukseen
myös yhden D-
ja C-poikajouk-
kueen.

Näiden lei-
rien ja turnausten 
tavoi�eena on 
motivoida ja in-
nostaa lahjakkaita 
ty�öjä ja poi-
kia harjoi�ele-
maan ja pelaa-
maan myös mui-
den kuin omien 
seurakavereiden 
kanssa. Poten-

tiaaliset pelaajat katsastetaan Idän 
aluejoukkueisiin, jotka si�en pelaavat 
omat SM-turnauksensa ensi syksynä. Alue-
joukkueista jälleen katsastetaan valtakunnan 
parhaat pelaajat jokaisesta ikäluokasta, joten 
Pieksämäeltä kaikilla pelaajilla on mahdollista 
ponnistaa nuorten maajoukkueisiin, jos vain 
moti-vaatiota rii�ää – rei�i on ainakin selvä! 

Itä-Suomen cup-turnauksen jälkeen mo-
net joukkueet odo�avatkin jo Loimaan Po-
wer Cupia, joka on todellinen kauden pää-
tösturnaus. Sitä ennen C-ty�öjen 1-joukkue 
käy toukokuussa Riikassa pelaamassa ystä-
vyyspelit Riga Sport Schoolin joukkueita 
vastaan. Kansainväliset suhteet luovat 
myös oman värinsä tähän harrastukseen, 
sillä ystävyy�ä yli rajojen on helppo luoda 
yhteisen harrastuksen muodossa, kuten 
lentopallon.

Kansainvälistä lentopallomeininkiä voi 
tulla seuraamaan tai tulla osallistumaan 
(jos olet v. -93 tai -92 synt. ty�ö tai poika) 
heinäkuun 1.–4. päivä urheilutalolle,  jolloin 
Tsemppi, EsLi ja PSL järjestävät jo toisen kerran 
lentopalloleirin venäläisten Novomoskovskin 
pelaajien kanssa. Kokemuksen viimevuodesta 
olivat eri�äin positiiviset molemmin puolin, 
ja Tsemppi saikin kutsun vastavierailuun 
Novomoskovskiin tänä kesänä.

Kun sisälentopallosta haluaa pitää 
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pienen tauon, niin Hiekanpään ranta ja 
upeat biitsikentät kutsuvat kaikkia beach vol-
leyn harrastajia kuntoilemaan hiekalle. Jos ha-
luat myös pelata, niin luepa Juhiksen kir-
joi�ama ju�u kesän Beach Volley Junior 
Tourista ja etenkin siitä meidän omasta osa-

kilpailusta, joka on Tsemppiläisten yhteinen 
voimanponnistus 8.–9.7.2006.

Aurinkoista kesää kaikille ja biitsillä 
nähdään!       

Tupu

Tytöiltä kaiken kaikkiaan hieno kausi.
Ensin syksyllä oli maakuntasarja josta 

tytöt nappasivat kaksoisvoiton; 1-joukkue oli 
ensimmäinen ja 2-joukkue toinen.

Kevään idänsarjasta oli tuomisina sĳat 1 
ja 3. sĳa, 1-joukkue voi�i ja 2-joukkue saavu�i 
pronssia

Ty�öjen peli oli hienoa katseltavaa 
varsinkin kevätpuolella, jolloin  peli rupesi 
näy�ämään lentopallolta. Pallo ale�iin saada 
vastustajan puolelle kolmella kosketuksella.

Syö�öihin alkoi tulla kovuu�a ja 
hyökkäyksiin käyte�iin järkeä ja pallo 

Valmentajien kertomana 
E-tytöt kaupunki

sĳoite�iin vastustajan ken�ään niin, e�ei sitä 
saatu enää peliin.

Valmentajien puolesta tytöille kiitos 
hienosta kaudesta. Teitä oli helppo valmentaa

Yhteiskuva ylärivi vasemmalta 1-
joukkue: Tiia Tick, Neea Silvennoinen, Emmi 
Manninen, Annu Pen�inen, Tiina Torvinen ja 
Riina Hänninen.

Alarivi vasemmalta 2-joukkue: Anniina 
Parkkinen, Emmi Huovinen, Jenni Neuvonen, 
Maĳa-Liisa Tiusanen ja Niina Naukkarinen.

Valmentajat  Jari Tick ja Arto Parkkinen
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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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AUTOKORJAAMO

IKÄVALKO
Länsiväylä 32
015- 348 551
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Tänä vuonna Loimaalle on tulossa yli 
830 joukkue�a ympäri Suomea ja joukkueita 
ulkomailtakin on mukana. Mahtava kauden 
päätöstapahtuma on siis tiedossa. Tsempiltä 
lähtee jälleen turnaukseen iso ryhmä. 
Matkaan lähtee yhteensä 20 joukkue�a, joihin 
kuuluu n.150 jäsentä. 

Matkaa teemme tänä vuonna junalla. Juna 
lähtee raiteelta 1 torstaina 8.6. Pieksämäen 
juna-asemalta 7:05. Joten paikalla tulee 
olla viimeistään 6:40. Majoituskoulumme 
on nimeltään Loimaan Kauppaoppilaitos 
(Turuntie 31) ja se sĳaitsee aivan Loimaan 
keskustassa vain n. 0,5 km pelikentiltä.

Turnauksen jälkeen sunnuntaina 11.6. 
saavumme Pieksämäen juna-asemalle 20:49. 
Jos teillä on jotain kysy�ävää turnaukseen 
lii�yen niin lisätietoja antaa Juho-Heikki 
Korhonen 044-3409682 tai 044–3448039 tai 
Heikki Holopainen 040–5194110.

Ohessa myös varustelista ja 
osallistujalista. Jos olet tilannut passin 
Tsempin kau�a ja nimeäsi ei näy listalla, 
ilmoita siitä väli�ömästi Juhikselle tai Hopolle. 
Jos et jostain syystä pääse lähtemään, niin 
myös silloin ota väli�ömästi yhteys Juhikseen 
tai Hopoon. 

Lisätietoja Power cupista löydät ka�avasti 
osoi�eesta: h�p://www.lentopallolii�o.fi/
nuoriso/power_cup/power_cup_2006

VARUSTELISTA:

• kisapassi, jonka saat Seinäjoella
   ilmoi�autumisen yhteydessä 

Power Cup 
tulee taas!
Kesä lähestyy hurjaa 
vauhtia ja yksi vuoden koho-
kohdista maailman suurin juniori 
lentopalloturnaus Power Cup 
on käsillä. 

• yöpymisvarusteet 
• oma patja 
• makuupussi tai pei�o ja lakana 
• yöasu
• urheiluvarusteet 
• verry�elypuku tai vastaava asu 
• urheiluhousut ja -paita 
• sadevarusteet tai tuulipuku 
• (uimapuku)
• muut varusteet 
• peseytymisvälineet: saippua, hammasharja,    
    pyyheliina 
• varasukkia ja nenäliinoja, kirjoitusvälineet 
    o�eluihin (kirjurit) 
• reppu tai kassi nimellä ja osoi�eella

OSALLLISTUJAT:

• F-Junnut Sekajoukkue: Julius Thitz, Mikael 
Moilanen, Vilma Kakkonen, Ty�i Vahtermo. 
Valmentaja Leena Laasonen.    
• E-tytöt kaupunki: Emmi Manninen, Tiia 
Taavitsainen, Elli Liukkonen, Petra Thitz, 
Anniina Parkkinen, Maĳa-Liisa Tiusanen, 
Niina Naukkarinen, Emmi Huovinen, 
Jenni Neuvonen, Neea Silvennoinen, Riina 
Hänninen, Tiia Tick, Tiina Torvinen, Ella 
Heinonen, Iida Kakkonen, Annu Pen�inen, 
Pinja Ekmark, Anni Ylönen. Valmentajat 
Jari Tick, Arto Parkkinen, Vesa Liukkonen. 
Huoltaja Virpi Nykänen.   
• E-pojat: Leevi Au�o, Ar�u Ha�unen, Elias 
Keituri, Roni Silvennoinen, Vili Manninen, 
Marko Ylönen, Petja Kantanen, Lassi Hakola, 
Kari Väisänen. Valmentajat Paavo Holopainen, 
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Timo Manninen. Huoltaja Oiva Väisänen. 
• D-tytöt: Amalia Pekkarinen, Emilia 
Häkkinen, Veera Haponen, Anita Nyyssönen, 
Venla Naumanen, Elina Keituri, Katja Thitz, 
Riikka-Leena Siikanen, Sinna Nykänen, Essi 
Savio, Oona Ho�i. Valmentaja Airi Lai. 
• D-tytöt kaupunki: Elli-Noora Manninen, 
Karoliina Niemi, Miret Karjalainen, Paula 
Laaksonen, Marianne Manninen, Sofia 
Sapa�inen, Johanna Aho, Veera Helminen, 
Elisa Naukkarinen, Anne Paavilainen, Mar-
jo Pulkkinen, Liinu Rytkönen, Noora Tar-
vus. Valmentajat Heikki Holopainen, Rei-

no Paavilainen, Eero Aho. Huoltaja Eira 
Manninen.    
• D-pojat: Juho Hulkkonen, Toni Hy-
vönen, Petri Laaksonen, Simo Lehtonen, 
Juuso Lehtonen, Veikka Manninen, Mitro 
Sapa�inen, Ville-Erik Tarkiainen, Mii-
ka Väisänen, Ar�u Valkonen, Tuomo Ylö-
nen, Juuso Janhunen. Valmentajat Timo 
Tarkiainen, Mika Janhunen. 
• C-tytöt Naarajärvi: Sanna Kauppinen, Saara 
Virtanen, Noora Herranen, Vilma Hulkkonen, 
Sara Ha�unen, Vilma Vahtermo, Roosa 
Pekkarinen, Emma Ruotsalainen, Minna 

Mar�inen. Valmentaja Ve-
sa Vahtermo. Huoltaja 
Jaana Vahtermo. 
• C-tytöt: Meri Laukkanen, 
Tuuli Manninen, Maria 
Heikkinen, Iida Sojakka, 
Jaana Häkkinen, Katja 
Kantanen, Emmi Vahter-
mo, Sanna Hokkinen. 
Valmentajat Tuula Lind-
holm-Manninen, Kirsti 
Kantanen.    
• C-Pojat: Juho Ranta, Joni 
Karjalainen, Juuso Hä-
mäläinen, An�i Frilander, 
Veli Pohjalainen, Sami As-
pegren, Mikael Pellikka. 
Valmentajat Tiina Frilan-
der, Pasi Frilander. Mas-
ko�i Elli-Maĳa Frilander
• B-tytöt: Jenna Sep-
pänen, Rita Schulz, Jaa-
na Ihalainen, Eveliina 
Sapa�inen, Henna Ovas-
kainen, Mari Poikolainen, 
Heidi Harjula, Heidi Lil-
jalahti, Annukka Katainen. 
Valmentaja Juho-Heikki 
Korhonen. Turisti Ville Pe-
rälä.    
• B-pojat: Joona Man-
ninen, Markus Väisänen, 
Samuli Mar�inen, Juha-
ni Hakala, Heikki-Jus-
si Niemi, Ville Tarvonen, 
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ANTIN PAKINA

Antti Niemi
– jalkapalloseura Hakaa intohimoisesti kannattava lentopallomies

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

– verraton veikko...

Niin kuin hyvin tiedetään, Tsemppiläinen 
ei ole väistänyt vastuutaan, kun on pitänyt 
ottaa esille yhteiskuntamme epäkohtia.  
Päinvastoin julkaisumme on aina seisonut 
suorastaan eturintamassa ja antanut vahvan 
panoksensa isänmaamme ja maailman hyvin-
voinnin hyväksi. Tätä johtokunnan viitoittamaa 
johdonmukaista linjaa pitkin astelemme 
tässäkin kirjoituksessa.

Tämänkertaisen ongelmamme ydin on 
liimattuna Pieksämäelläkin moneen seinään.  
Noissa A4-arkeissa lukee: Tämänkokoisessa 
tilassa häkkikana viettää koko elämänsä.  
Viesti on todella pysähdyttävä. Minäkin olin
ajaa Tiinan Hieronnan ikkunasta sisään 
julisteen nähtyäni. Häkkikana viettää siis 
tämän pakinan kokoisessa tilassa koko elämän-
sä. Pienen lohdutuksen löysin kuitenkin siitä, 
että hänen ei tarvitse viettää tämän pakinan 
sisältöisessä häkissä koko elämäänsä.  Se 
olisi jo liikaa kenelle tahansa.

Tuo juliste sai minut pohtimaan meidän 
ihmistenkin asumis- ja elämisoloja. Sieltä löytyi 
yllättävän paljon samankaltaisuuksia. Häkki-

Onneton munija
kana ja homo sapiens ovat veljiä keskenään, 
kun oikein silmin katsotaan. Annan pyytä-
mättä muutamia esimerkkejä.

Keskiverto juniorivalmentaja viettää 
kahdenkymmenen onnistumisen elämyksiä 
etsivän lapsen kanssa monta tuntia viikossa 
lähes yhtä pienessä tilassa kuin sisarensa Kot.  
Desibelimäärä on myös yhtenevä.  Ja aina 
joku odottaa malttamattomana, että koska
se munii.  Tai että eikö se munikaan kulta-
munia.  

Sama juniorivalmentaja lähtee myös ker-
ran vuodessa elämysmatkalle saman joukon 
kanssa. Nukkuminen siellä  tapahtuu oloissa, 
joissa häkkikana munisi vain onnellisen kanan 
munia. Tuossa nukkumisessa ei kuitenkaan 
ole vielä kaikki, niin kuin ostosteeveessä on 
tapana sanoa.  Häkkikana ei selviäisi päivää-
kään peluuttaessaan sateessa tai puolus-
taessaan urheasti noita pieniä lentopal-
loilijanalkuja liian innokkaita valmentajia vas-
taan.

Pahinta on kuitenkin, että sama 
juniorivalmentaja saattaa vielä joutua viettä-

Ma�i Pöntinen, Aaro Katainen, Ville Tyrväi-
nen, Herkko Heiskanen, Matias Katainen. 
Valmentajat Tapio Heiskanen, Esko Tarvonen. 
Huoltajat Ossi Väisänen.    
• A-pojat: Pauli Parkkinen, Miika Manninen, 
Ilari Sivonen, Pasi Hyvärinen, Jari Tuominen, 

Teemu Laukkanen.    
• A-tytöt: Anna-Mari Hänninen, Jaana Roini, 
Ty�i Lyytikäinen, Riina Katainen, Jonna 
Markkanen, Venla Öster, Laura Parviainen, 
Sini Korhonen. Valmentaja Terhi Rautiainen. 
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mään monta tuntia päivässä japsissa, jos 
hän ei ole ymmärtänyt neuvotella seuransa 
kanssa kunnon fordautoetua.  Kukaan ei silti 
nouse barrikadeille näinkin räikeän epäkoh-
dan vuoksi.  Missä ovat julisteiden liimaajat?  
Missä ovat tavaramakasiinien polttajat?  Eikö 
kukaan uskalla vapauttaa noita poloisia jap-
seistaan?

Ahtausasiaa voi katsella myös juniorin 
silmin. Pelikentällä pienet ihmisraukat laite-
taan omituiseen salmiakkikuvioon rajojen si-
sään. Liikkumisvapaus on vähintäänkin rajal-
linen.  Naapurihäkin puolelle ei ole mitään 
asiaa.  Pillinvihellys seuraa toistaan.  Välillä 
pitää aina huutaa yhdessä: Täältä tuli mel-
koinen tälli, vaikka poskessa ei ole mälli, 
olishan se melkoinen källi, jos testeissä tosta 
tulis Sally.

Isommilla junioreilla häkki on suurempi, 
mutta liikkumisvapaudessa ei juuri ole tapah-
tunut muutosta. Edelleen on numeroidut peli-

paikat, joissa ei ole suuriakaan etenemis-
mahdollisuuksia.

Hämäyksen vuoksi on pelaajille jaettu 
kaikenlaisia virkanimikkeitä: passari, joka 
juoksee ympäri kenttää eksyksissä, hakkuri, 
joka haukkuu passarin lyötyään peräseinään, 
keskipelaaja, joka laiskottelee koko pelin 
toimettomana, yypee, häveliäisyyssyistä en 
selitä lyhennettä, libero, joka yrittää väistellä 
palloja parhaansa mukaan.  

Tämä kannanotto on muistutus, että kan-
nattaa aina katsoa ympärilleen eikä vain 
sinne,  minne meidän halutaan katsovan.  
Maailma on täynnä ihmeellisiä asioita.  Pie-
ni onneton kana voi elää A4-kokoisessa 
häkissä.  Samanlaisessa häkissä elää myös 
tämä pakina ja haaveilee joskus A-Volleyn 
kokoisesta häkistä.

 Martantien 
Chicken Tonight
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Itä-Suomen junnujen 
beach mestaruudesta pelataan 
Liperissä 12.–13.8.2006.

Aurinko paistaa ja lumet sulavat hiekanpään rannasta. 
Sehän on selvä merkki siitä, että beach volley 
kausi alkaa lähestyä. 
Tänäkin vuonna Pieksämäellä järjestetään 
valtakunnallisen Beach volley junior tourin 
kolmas osakilpailu. 
Viime vuonna Pieksämäen turnaus oli 
Suomen suurin nuorten beach volley turnaus. 
Tänä vuonna on tarkoitus järjestää vielä 
suurempi ja mahtavampi turnaus.  

Tänä vuonna kiertueen 
osakilpailut ovat 

17.–18.6  Kouvola 
1.–2.7. Parainen

8.–9.7. Pieksämäki 
15.–16.7. Vaasa

22.–23.7. Eura (U18 FINAALI)
FINAALIT

29.–30.7. Nurmes

Beach Volley Junior Tour kiertue on 
lentopalloliiton nuorten valtakunnallinen 
kiertue, jossa ratkotaan Suomen 
mestaruudet. Jokaisessa turnauksessa 
kerätään ranking pisteitä, joiden 
perusteella kahdeksan eniten ranking pisteitä 
kerännyttä paria selviää Nurmeksessa pelattavaan 
finaaliturnaukseen. U18 junnut pelaavat finaali-
turnauksensa jo Eurassa. Junior tourissa mitellään 
sarjoissa U21 (A), U18 (B) ja U16 (C). 

Ilmoittautumiset 
Beach volley Junior Tour 2006 

-turnauksiin tapahtuu beach volleyn 
tietokannan kautta osoitteessa 

http://www.hbv.fi/beachdb/. 
Lisätietoja koko kiertueesta löytyy osoitteesta 

www.beachvolley.fi ja Pieksämäen osakilpailusta 
osoitteesta www.pieksamaentsemppi.fi.

Pieksämäen osakilpailussa 
pelataan Junior Tour kiertueen sarjojen 

lisäksi U14(D) ja U12 (E) sarjoissa. 
Näihin U14 ja U12 sarjoihin ilmoittautuminen 

Juhikselle 044–3448039 tai 044–3409682 tai 
juho-heikki.korhonen@psliikunta.com.

Turnausten osallistumismaksut ovat 20eur/pari. 
Tsemppi maksaa Pieksämäen 

osakilpailun osallistumismaksusta puolet. 
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VALTAKUNNALLINEN 
PERHELIIKUNTATAPAHTUMA
LA 13.5.2006 KLO 11-15
PARTAHARJUN OPISTOLLA JA LADUN MAJALLA
• Ohjelmassa mm. mölkkyä, metsägolfia, perhekeppijumppaa, perhis-
 jumppaa ja perhesauvailua (omat sauvat mukaan!) sekä luontopolkuja
• Kahvio + makkaranpaistomahdollisuus Hollituvalla sekä Ladun Majalla

 TERVETULOA KOKO PERHE LIIKKUMAAN!
Järj. Pieksämäen Tsemppi, Partaharjun Opisto ja opiskelijaryhmä,    

        Pieksän Latu ja Heli/Pieksämäen Seudun Hengitysyhdistys ry.

  

25.5.2006 
klo 16:00 Partaharjussa

Tsempin 
sarjakauden päättäjäiset

Luvassa:
 – Palkitsemisia
 – Makkaranpaistoa
 – Mehua ja kahvia
 – Power-Infoa sekä
 – YLLÄTYSVIERAILIJA
 
      TERVETULOA!


