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Tsemppiläinen sisältää  Katsauksen kesään 2006
 Valmentajan terveiset  Koulutusinfoa 
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Päivän ohjelma

klo 14–16  Juhlaotteluita ja lentopalloviihdettä 
 parhaimmillaan  (esim. Tsempin ensimmäinen  
 joukkue 25 v:n takaa kohtaa Tsempin tämän päivän  
 huippujunnut)

klo 17–18   Joulupuuroa, -kahvia, -torttuja yms.

klo 18  Pikkujoulut 
 hauskaa ohjelmaa, mukana 
 Juhaakin vanhempi heppu…

Pieni lahja mukaan pukin konttiin!

  Tervetuloa!     

Tervetuloa juhlimaan joulua ja Jussia 
lauantaina 16.12.2006

kaupunkiseurakunnan kirkon liikuntasaliin
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Pääkirjoitus 2/2006

Juhlien 
joulua ja Jussia!
Kädessäsi on erikoinen Tsemppiläinen. Se on yhdistetty 
syyskauden avaus- ja joulutsemppiläinen. Kesän jutuista 
siirrytään suoraan joulun tunnelmiin. Väliin  mahtuu 
turnauksia, koulutusta ja Semmarit -laulua!

Seuran elämä ei ole yhtä juhlaa – sanotaan, tänä syksynä 
se tuntuu sitä olevan. Hyvin moni seuran merkkihenkilöistä 
on myös merkkihenkilö omilla synttäreillään. Useampia 50-
vuotissynttäreitä kuuluu seuran syksyn.

Todelliseksi juhlaksi homman pistää Pieksämäen Tsempin 
historian tärkein mies Juha Korhonen, jonka viisikymppiset 
yhdistetään tänä syksynä Tsempin perinteikkäisiin pikku-
jouluihin. Kun puhutaan Juha Korhosesta ja Pieksämäen 
Tsempistä, ei ylisanoja ole. 
Jussin sydän on aina sykkinyt kiivaasti Tsempille ja kun siihen 
vielä liitetään ne teot, mitä Hän Paula –vaimoineen ja 
lapsineen Tsempille on tehnyt seurassamme, ei kiitokselle 
löydy rajaa. ELÄKÖÖN JUSSI! Tulkaapa tsemppiläiset 
runsain joukoin juhlistamaan Jussi suurta päivää ja samalla 
kokoontumaan omiin pikkujouluihin kaupunkiseurakunnan 
kirkon alakerrassa. Juhlitaanpa kunnolla!

Tsempin puheenjohtajana on taas hienoa olla. Lukekaapa 
torstaina 2.11. ilmestyvästä Länsi-Savosta Kiilan päätoimittaja 
Erkki Kauppisen tekemä juttu seurastamme. Tuohon juttuun 
tietoa antaessamme nousi pala kurkkuun. Ei surusta, vaan 
ilosta ja riemusta sitä kohtaan, kuinka hieno seura meillä 
onkaan. Kiitos jäsenistö, me teemme yhdessä hienoa työtä!

Heikki ”Hopo” Holopainen
Tsempin puheenjohtaja

– ja ylpeä siitä
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Pieksämäki: Kauppakatu 5
puh. 010 512 2970



4 Tsemppiläinen 5Tsemppiläinen

��������������

�� ���������������

�� ����������������
���������������

�� ������������������������
���������������������

�����������������������������

��������������������

�� ������������������������������

�� �����������������������������

�� �������������������������������������

�� �����������������

�� ���������������

������������

�� ���������
�������������

� ���������

�������������������������
����������������������������

��������������������������
�����������������������
���������������������

����
������������������������������������������������������������
����������������������������������������������

�������������
���������������
�������

�������������

������������������

���������������������

����������
�������

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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Seuran pj Hopo kävi jälleen kerran 
pokkaamassa Loimaan Power Cupissa 
Tsempille Lentopalloliiton nuorisotoi-
mintakilpailun ykköspalkinnon. Se oli jo 
kuudes kerta. Tästä iso kiitos kuuluu koko 
Tsemppiperheelle; kaikille vapaaehtoista 
työtä tekeville ohjaajille ja valmentajille sekä 
tietenkin yli 200-päiselle pelaajistollemme 
sekä liikkarilaisille. Kaikkien teidän pienikin 
panos seuratyössämme on meille arvokas asia, 
joten säily�äkäämme toimintamme edelleen 
samalla tasolla "Hyvä kello kauas kuuluu", 
joten meidän kaikkien työstä saamme lukea 
seuraavassa Kiila-lehdessä, joka paino�uu 
seuramme arvoihin perheseurana – kiitos 
Virtasten suurperheelle haasta�elusta!

Poweria…

Loimaan Powerissa esiintyivät jälleen 
seuran kaikki ikäluokat F-junnuista A-
nuoriin. Perinteistä menestystäkin tuli, sillä 
A-pojat ja F-seka -joukkueet voi�ivat sarjansa 

KATSAUS KESÄÄN 2006, laatinut Tupu

Tsemppiläiset esiintyivät edukseen 
Powerissa, biitsikisoissa sekä kv. leireillä

ja D-ty�öjen Nenonpellon joukkue sĳoi�ui 
hopealle Nuori Suomi-sarjassa. Pistesĳoille 
pääsivät myös B-tytöt ja -pojat. 

Loimaan Powerin lisämausteena oli 
Idols-Jääskeläisten esiintyminen, joka alkoi 
lausahduksella "Onko Pieksämäen Tsemp-
piläiset täällä?" Pojat esiintyivät ennen Poweria 
Pieksämäellä ja seuramme lentopallotytöt 
olivat tehneet syvän vaikutuksen poikiin….

Biitsiä…

Beach volleyn kiertueet alkoivatkin heti 
Powerin jälkeen seuraavana viikonloppuna 
ja juniorikiertueet olivat tänä vuonna 
Kouvolassa, Vaasassa, Paraisilla, Eurassa, 
Nurmeksessa ja tietenkin täällä Pieksämäellä. 
Oma "Savon Sanomien Beach" -turnaus oli 
jälleen kerran 20-vuotiaan Juhis Korhosen 
amma�itaidonnäyte ja turnausjärjestelyt oli-
vat erinomaiset. Kehuja tuli joka suunnalta ja 
tsemppiläisten maine sen kun kasvaa hyvinä 
turnausjärjestelĳöinä. Ja kaiken kruunasi 
upea kesäsää, joka oli myös joillekin pelaajille F-seka -joukkue Loimaalla.

Vilin ja Benskun pelitilanne.
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todella näänny�ävä. Turnaustuloksia voit 
lukea kotisivuiltamme.

Biitsimeriitit 
kesältä 2006…

Tsemppiläisten osaaminen beach volley 
-lajissa on saanut monen ihme�elemään 
asiaa. Syynä voidaan pitää paikkakunnan 
lajikul�uuria, hyviä esikuvia sekä hienoja 
olosuhteita. Kuuma ja lämmin kesä sai 
Tsemppiläiset kokoontumaan Hiekanpään 
rannalle pelaamaan välillä tosissaan ja välil-
lä vähemmän tosissaan, kunnon vuoksi. 
Tsempin pelaajat kävivät hakemassa oppia 

Kouvolassa (Tsempin bussin iskareiden 
menetyksellä), kun sveitsiläinen Max Maier 
ope�i pelaajia lajin saloihin, näin teki myös 
liiton maajoukkuevalmentaja Eddy Vantaalta 
ennen omaa biitsiturnaustamme.

Myös Hakalan veljekset antoivat nuo-
remmilleen hyviä ohjeita, jopa niin hyviä, 
e�ä Sivosen Ilari ja Hyvärisen Pasi olivat 
jo miesten SM-finaalissa hopealla, Laurin
jäädessä  pronssille Pekka Seppäsen kans-
sa, Ilarin ja Pasin kesä oli aikuisten Pro-
kiertueella nousujohteista, jonka huipennus 
oli Helsingissä pela�u finaali. Nuoret 
armeĳamiehet esiintyivät edukseen ja yllä�i-
vät monet konkarit teknisellä ja järkevällä 

Ilari Sivonen MM-kisoissa.

Miika 
Manninen ja 
Simo Näkki
Bermudassa.

Miika Manninen.
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pelaamisellaan. Pojat sĳoi�uivat 13. sĳalle 
U20 EM-kisoissa Sloveniasa ja he osallistuivat 
myös U21 MM-kisoihin Puolassa.

Seuraavassa ikäluokassa pelasivat Miika 
Manninen ja Simo Näkki (Mikkelistä), jotka 
voi�ivat U21 SM-kultaa ja sĳoi�uivat 19. 
sĳalle  U20 MM-kisoissa Bermudassa. 

U18 SM-kultaa toi Tsempille Joona Man-
ninen sekä Markus Väisänen ja heidän kv. 
pelit alkoivat upeasti 13. sĳalla Bratsilavassa, 
Slovakiassa.

U18 SM vitosia olivat Tsempin Sini 
Korhonen ja Johanna Utriainen.

U16 ty�öjen sarjan SM-kultaa toivat Tuuli 
Manninen ja Meri Laukkanen ja finaaliin osal-
listuivat myös parit Katja Kantanen ja Ma-
ri Utriainen sekä poikien sarjassa Veli Poh-
jalainen ja Joni Karjalainen.

Myös Idän aluemestaruuskisoissa Lipe-
rissä oli hyvä Tsemppiläisedustus, joten lajin 
tulevaisuus on taa�u useaksi vuodeksi…

Venäläisiä ystäviä…

Heinäkuun ensimmäisenä viikonvaihtee-
na saimme jo toisen kerran peräkkäin vieraita 
Venäjältä, Novomoskovskista. Paikallisen 
urheilukoulun 30 lentopalloilĳaa saapuivat 

Pieksämäelle bussirikosta huolima�a 30.6. 
aamuyöstä ja viikonlopun vierailuun kuu-
lui lentisharkat Tsempin c-ty�öjen  ja -poi-
kien kanssa Lappalaisen Jarin ja Elena-val-
mentajan vetäminä. Järjestimme  ison tur-
nauksen, jonne Savonlinnan Ajon tytötkin 
osallistuivat ja vierailimme Partaharjussa, 
jossa saunoimme, uimme ja tanssimme dis-
cossa yhdessä rai�iusleiriläisten kanssa.

Sunnuntaiaamuna pelasimme Hie-
kanpään rannalla perinteisesti biitsiä, jossa
lapset saivat haastaa toisiaan ja valmentajia 
peliin. Hauskaa rii�i kaikilla ja taas jää-
hyväisten jä�ö oli yhtä surullista kuin edel-
lisvuonna. Vastavierailukutsu on voimassa 
jatkuvasti ja näillä näkymin Novomoskovskiin 
lähdetään elokuussa 2007.

Latvialaisia ystäviä….

Syyskuun puolessavälissä Pieksämäelle 
saapui vastavierailulle c-ty�öryhmä Riga 
Sport Schoolista, Latviasta. Viikonlopun aika-
na pela�iin jälleen turnaus Tsempin 
joukkueiden ja latvialaisten ty�öjen kanssa 
ja kaikki muu aika käyte�iin yhdessäoloon 
kaupungilla ja Partaharjulla. Ison kaupungin 
tytöille oli elämys olla kauniissa Suomen 
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TULE JA TUO PIENEKSI JÄÄNEITÄ 
TSEMPIN VERKKAREITA YM.

TO 30.11. KLO 17-19 PIDETTÄVÄLLE 
KIRPPIKSELLE URSKILLA

  hyväkuntoisia pelihousuja, pelikenkiä ja verkkareita 
 voi joku vielä käyttää, joten tuo ne toisten käyttöön
  voit ostaa Tsempin vanhoja Kappa-verkkareita edul-  
 liseen 30 € :n hintaan sekä tilata uusinta JAKO-mallia.
  osta myös kiva musta Tsemppi-pipo hintaan 10 € ym.ym.
  kirppiksen tuotto käytetään seuran junnutyön hyväksi.

TERVETULOA!

luonnossa ja saunoa & uida järvessä. Myös 
Lomatrion muinaisasutuksien näkeminen ja 
tarinoiden kuuleminen Vempo Vahtermon 
värikkäällä tyylillä oli heille hieno kokemus. 
Tämäkin kansainvälinen yhteistyö on saa-
nut päänavauksen niin, e�ä ensi keväänä 
meidän C-ty�öryhmä lähtee viikonlopuksi 
Riikaan Natalian ja Kristinen valmentamien 
joukkueiden vieraiksi.

ISO KIITOS kaikille yhteistyökumppa-
neille: Lentopalloliitolle, Pieksämäen kaupun-
gille, Pieksänmaan kunnalle, K-Rautia Nau-

maselle, Naaraharju OY:lle, Liikennekoulu 
Alexille, Rakennusliike Väisäselle, Lipa-
Betonille ja  Lipa-Profiilille, jotka mahdollis-
ti�e beach volley -pelaajien kesän turnauk-
set.

ISO KIITOS B-tytöille ja vanhemmille, 
jotka tei�e suuren talkootyön Riikalaisten 
vierailun eteen.

ISO KIITOS KAIKILLE TUKĲOILLE JA 
NIILLE, JOTKA OLIVAT TÖISSÄ OMASSA 
BEACH VOLLEY -TURNAUKSESSA!
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Vetäjien, valmentajien ja vanhempien, 
tärkeimpänä tehtävänä on ope�aa, kannustaa 
ja kasva�aa kaikkia toiminnassa mukana 
olevia harjoi�elĳoita positiivisella tavalla. 
Pelien voi�aminen ei saa junioritoiminnassa 
olla ensisĳainen tavoite. 

Lapsille ja nuorille tulee ope�aa taitoja, 
joiden avulla lentopalloa voi harrastaa ja 
pelata sekä kehi�ää lasten ja nuorten fyysisiä 
ominaisuuksia. 

Lentopallon pelaaminen vaatii monien 
tekniikoiden hallitsemista. Näitä ovat esi-
merkiksi syö�ö (usealla eri tekniikalla), 
hihalyönti (vastaano�o ja puolustus), sormi-
lyönti (erilaiset passit ja ns. helpot pallot), 
hyökkäys (sormipeippi, tsekki, viistolyönti, 
rajalyönti, torjunnan käsistä), torjunta (oikea-
aikaisuus ja oikea paikka).

Fyysisissä ominaisuuksissa paino�uvat 
jalat, keskivartalo ja kehon hallinta. Kun 
tekniikka ja fyysiset ominaisuudet ovat 
kehi�yneet rii�ävästi, on aivotyöskentelyn 
aika. Monipuolinen peli tarjoaa lopu�omat 
variaatiomahdollisuudet erilaisille taktisille 
hienouksille. 

Parhaimmatkaan tekniset taidot, 
fyysiset ominaisuudet ja taktiset kyvyt 
eivät kuitenkaan auta pitkälle, ellei pelaaja 

VALMENNUSPÄÄLLIKÖN 
PALSTA

Valmentajan 
käsikirja

Hyvät valmentajat ja vanhemmat
ole samalla omaksunut lentopallon kovinta 
ydintä eli joukkuepelaamista.

Kilpaileminen ja o�elut ovat juniorityössä 
tärkeä lisämauste. Monet lapset ja nuoret 
ovat kilpailuhaluisia ja nau�ivat mi�elöistä 
ikätoveriensa kanssa. Tärkeintä o�eluissa on 
mielestäni pelata hyvällä mielellä ja tsempillä 
ja iloita onnistumisista. Voi�o on mukava 
bonus, tappio ei ole maailmanloppu. 

Alusta alkaen keskitytään kulloinkin 
pela�avaan palloon. Pistetilanteen seu-
raamiseen ja o�elun voi�amiseen ei keskitytä 
pelin aikana, vaan pelataan piste kerrallaan. 
Vasta kun tuomari levi�ää kädet, todetaan 
mitä on saavute�u ja toivo�avasti todetaan, 
e�ä on juhlan aika. Omankin kokemukseni 
perusteella voin sanoa, e�ä tällainen aja�elu 
on yllä�ävän vaikeaa.

Lentopallo on hieno laji. Lentopallon 
harrastaminen tarjoaa mielestäni lapsille 
ja nuorille hyvän mahdollisuuden kehi�yä 
fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti. 

Olen puolivuotiaan poikalapsen isä. 
Aion järjestää lapselleni tulevaisuudessa 
mahdollisuuksia kokeilla monia erilaisia lii-
kuntalajeja, myös lentopalloa. Hän saa itse 
pää�ää mikä laji häntä kiinnostaa ja missä 
määrin hän haluaa lajia harrastaa. Saa�aisin 
harmistua hiukan, mikäli mikään liikuntalaji 
ei häntä innostaisi, koska liikunnan har-
rastamisella on niin paljon positiivisia 
vaikutuksia ihmisen elämään. Ihan yhtä 
mielelläni vien häntä kuitenkin tarvi�aessa 
vaikkapa viulutunnille tai kuvataidekouluun.  

Jari Lappalainen
tsemppiläinen

Olen pohtinut paljon liikunnan 
merkitystä lapsille ja nuorille. Liikunta 
on mielestäni tärkeä osa hyvinvointia, 
terveyttä ja sosiaalista kasvua.  Siksi 
olen ilolla pannut merkille, kuinka 
suuri joukko lapsia ja nuoria osallistuu 
Tsempin järjestämään toimintaan, 
liikuntaleikkikouluun ja lento-
palloharjoituksiin.
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La 11.11. klo 9-15 
Harjun koululla Lentopalloliiton

 ALOITTAVAN OHJAAJAN 
KOULUTUS 

Tarkoitettu kaikille Tsempin uusille valmentajille ja valmennuksesta 
kiinnostuneille. Kouluttajana Itä-Suomen lentiskehittäjä Risto Kovanen.

Kaikille osallistujille luvassa tietopaketti ohjaamisesta ja lajin perusteista.
Tsemppi maksaa osallistujien kurssimaksun 30€, kun lupaa toimia seuran 

valmennuksessa mukana.

 Ilmoittautumiset Ristolle: p.040-7058897/risto.kovanen@lentis.slu.fi

INFOA KOULUTUKSISTA

La 4.11. klo 9-15 
ilmainen ”Löydä liikunta” –kerhojen 
OHJAAJAKOULUTUS 

Harjun koululla. 
Sisältää T-paidan ja hyvän ohjaajamateriaalin. 

Kaikki Tsempin valmentajat ja asiasta kiinnostuneet liikuntakerhojen 
vetäjät voivat hyödyntää materiaalia omissa treeneissään, sillä 

monipuolisuus on avain 
taitojen kehittämiseen!

Ilmoittaudu pikaisesti 
ESLI:N Anna Kohoselle p.0440-225422/anna.kohonen@esliikunta.fi

INFOA KOULUTUKSISTA
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      SYKSYN PIRISTYSRUISKE 
PIEKSÄMÄELLE – SEMMARIT!

Nyt voit karkottaa syysmasennuksen ja ladata akkuja talven varalle mahtavalla 
musiikkielämyksellä, tulemalla Tsempin järjestämään Semmareiden konserttiin 

sunnuntaina 3.12. klo 18 Urheilutalolle.
Luvassa nautinnollisia musiikkiesityksiä liikunnallisin ja yllätyksellisin maustein. 
Koskaan ei tiedä, mitä seuraavan kappaleen aikana tapahtuu - siis tule ja katso!
Liput 18€ aikuiset ja 15€ lapset, opiskelijat, eläkeläiset ja työttömät.

Voit osallistua Antin ja Tupu kanssa lippujen ennakkomyyntiin, 
niin pääset konserttiin ilmaiseksi!

Lippuja saatavana ennakkoon 
myös Lippupalvelusta ja 

R-kioskilta. 
  

Järj. Pieksämäen Tsemppi/
Antti Niemi p.050-03819632 ja

Tupu Lindholm-Manninen 
p.050-4367358
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ANTIN PAKINA

Antti Niemi
– jalkapalloseura Hakaa intohimoisesti kannattava lentopallomies

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

– verraton veikko...

Suomalainen valmentajakoulutus 
on lajista riippumatta saanut osak-
seen melkoista kritiikkiä.  Kritiikin ääni-
torvena on ollut Stupid Awards -
gaalassa Suomen Urheilulehti -sarjan 
voittaja Suomen Urheilulehti.  Lehti on 
ihmetellyt isoon ääneen, miksi kukaan 
suomalaisessa valmentajakunnassa ei ole 
tehnyt samanlaisia löytöjä kuin lehden 
toimituksessa joka päivä tehdään.  Vielä-
pä ihan ilmaiseksi ja pyytämättä.

Oma median lemmikkimme Tsemp-
piläinen ei halua seurata tässä ison-
veljensä jalanjälkiä.  Päinvastoin se haluaa 
lähteä kulkemaan ihan eri suuntaan.  
Keino on todettu käyttökelpoiseksi varsin 
monessa suunnistuskilpailussa.  Näin 
pystytään saapumaan rastille ilman turhia 
häiriötekijöitä, kuten kanssasuunnistajia, 
karttaa ja kompassia.

Tsemppiläinen haluaa astua puolus-
tamaan suomalaista valmentajakoulu-
tusta.  Sehän on todellinen edelläkävijä.  
Sen saavutukset ovat kiistattomat Suo-
men Urheilulehden väitteistä huolimatta.

Perusteluksi nostan esille oman lajin 
koulutuksen piiristä joitakin helmiä.

Ollessani itse ensimmäisen kerran nuo-
risovalmentajakurssilla opin siellä, 
että lentopallossa pallo elää 7–12 
sekuntia.  Varsinkin F- ja E-nuorten 

Jakolook vai oranssitakkistyle
koppipallossa siitä on ollut korvaamaton 
apu.  Kuollutta palloa on huomattavasti 
helpompi käsitellä kuin hänen elävää 
vastinettaan.  Olemme myös voineet 
ottaa harjoituksissa avuksemme 
Sotkamosta tutut kuolee, kuolee -huudot.  
Kahdentoista sekunnin jälkeen pelaajat 
rauhoittuvat huomattavasti.

Toinen oppi liittyy tilastointiin.  Kun 
saimme ystäväni kanssa tilastoitua 
joukkueelle lähes yhdeksänkymmenen 
prosentin vastaanoton, kurssin vetäjä 
ei ollut uskoa silmiään.  Hän kysyi, kat-
soimmeko ollenkaan samaa ottelua.  
Lause on auttanut minua koko val-
mentajanurani.  Kun näen ottelun, jos-
sa passari on tahtomattaan kentän 
työllistetyin pelaaja, niin en ihmettele, 
vaikka lehdessä lukee, että vastaanotto 
toimi ja prosentit olivat hieman yli sata.

Kolmas helmi on kuinka naamioitua 
valmentajaksi.  Niin kuin tiedämme, mitä 
enemmän valmentaja näyttää valmen-
tajalta, sitä uskottavampi hän on.  Tyylejä 
on tietysti monia, mutta uskottavuus on 
tärkeintä.  Uskottavuus lähtee mielestäni 
kahdesta asiasta.  Pukeutumisesta ja 
kansioiden määrästä.  Pukeutuminen voi 
olla rentoa urheilijalookia tai teräksistä 
pukumiestyyliä.  Edellisessä en suosita 
solmion käyttöä, jälkimmäisessäkin sol-
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mion on oltava hillitty.  Hiusten värjää-
miseen en ota kantaa.

Kansioiden tyyli ja määrä on 
valmentajakohtainen.  Mauro Berruto on 
tässä suhteessa oma lukunsa, mutta kyllä 
kansio kieltämättä tekee valmentajan.  
Niiden sisällöt myös vaihtelevat.  Itse
suosin kansiossa Aku Ankkaa ja pitem-
missä turnauksissa jotakin kevyttä 
pokkaria.  Rauhallisemmat valmentajat, 
jotka malttavat istua penkillä voivat
keskittyä vakavampaankin kirjallisuu-
teen.

  On kuitenkin huomattava, että uskot-
tavan valmentajan tulee huutaa pelin 
kestäessä jotakin peliin liittyvää.  Pela-
taan pallo kerrallaan – on varma valin-
ta.  Samoin mennään, mennään -huuto.
Yksityiskohtaisemmat ohjeet saatta-
vat sekoittua kansion sisältöön.  Tun-
tematonta sotilasta lukiessa huuto ”Tule 
itte hakeen leipäs päälle voita” voi tuoda 

valmentajalle jopa keltaisen kortin, niin 
kuin eräälle Ristolle kävi Seinäjoella.  Se 
olkoon meille kaikille opetukseksi.

Yleisesti sanoisin kuitenkin, että 
pukuja ja kansioita yhdistelemällä saa 
varsin uskottavan kokonaisuuden aikaan.

Suomalainen lentopallovalmennus 
kestää siis arvostelun.  Oikeastaan mei-
dän tulee olla siitä ylpeitä.

Jos jotakin arvosteltavaa löytyy, niin 
se löytyy lentopalloilijoita kasvattavista 
vanhemmista.  Me kasvatamme ihan liian 
lyhyitä lapsia.  Jos pystyisimme edes 
tuplaamaan lastemme pituuden, keskus-
telua lentopallomme tasosta ei tarvitsisi 
käydä.  Aina ei voi kuitenkaan voittaa.  
Silloin on osattava iloita pienistä asioista 
kuten siitä, että HJK ei voittanut ja Niemi 
ratkaisi.  Vaikkakin väärälle joukkueelle.

Martantien Dirk Kyut 
tai jotenkin
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