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Pääkirjoitus 1/2007

  
Vuosi 2007 on jo oikeastaan pitkällä, kuitenkin kaikki lentopal-
loseuran jännittävimmät hetket ovat vielä edessäpäin. Tosin tätä 
lukiessasi jo tiedät, aukesiko Tsempin mitalitili jo viime viikonlop-
puna A-junnujen SM -lopputurnauksessa, vai vieläkö niitä mitaleja
jäämme odottelemaan loppukevääksi. Puheenjohtajan puoluee-
ton veikkaus on vahvasti se, että mitalitta ei seuran tänäkään  
keväänä SM-tasollakaan tarvitse olla. Tsemppiä!
Tuota tsemppiä tarvitsee tänä keväänä todella jokainen tsemp-
piläinen kotijoukkoineen tämän talven suureen yhteiseen 
urakkaamme, nimittäin POLEENIN NARIKAN läpiviemiseen.
Poleenin narikka on todellinen yhteinen puristus seurassamme. 
Narikka on tuonut jo nyt tähän mennessä todella arvokasta tuloa 
seuratyöhömme. Mutta siinä tarvitaan vielä ennen elokuun loppua 
KAIKKIA tsemppiläisiä. Haluan muistuttaa, että tästä talkoosta on 
jo saatu edut, nyt on noiden etujen maksamisen aika. 
Johtokunta teki nimittäin elokuussa päätöksen, että jos Poleenin 
narikka saadaan, pelaajien PELAAJAMAKSUJA ei tarvitsee 
NOSTAA, vaan ne säilyvät ennallaan. Lyhyesti sanottuna  talven 
pelaajamaksut ovat nyt 20 - 50 euroa halvemmat, kuin ne olisi-
vat olleet ilman Poleenin narikkaa. Joten tämän kevään aikana 
mitataan taas Tsempin PERHEKESKEISYYS, joka tuo JOKAI-
SEN JUNIORIN KOTIJOUKOT ottamaan ja antamaan Poleenin 
asiakkaiden takkeja! Uskon, että tällaista perhekeskeisyttä kyllä 
löytyy.
Tätä mieltä oli myös Suomen Lentopalloliitto myöntäessään 
Tsempille seuraamme viimeisen tunnustuksen (tähän mennessä), 
jonka saimme vastaanottaa Suomen cup viikonloppuna 2.12.2006. 
Silloin meille myönnettiin ”KÄTTÄ PIDEMPÄÄ” -tunnustus per-
hekeskeisestä toiminnasta, jota seurassamme haluamme edelleen 
vaalia. 
Eli tsemnppiä tsemppiläiset  – Poleenin narikkaan ja kaikkeen 
siihen, mitä arvokas seuratyömme uuden uutukaisessa Piek-
sämäessämme saa aikaan!
Ja se ei todellakaan ole vähän !

Heikki ”Hopo” Holopainen
Puheenjohtaja  

 

TSEMPPIÄ TSEMPPILÄISET    
– myös Poleenin narikkaa!  



4 Tsemppiläinen 5Tsemppiläinen

Syksyllä Lentopalloliiton sarjoihin il-
moi�autui jälleen ennätysmäärä joukkueita: 
yht. 21. Kun tähän lisätään vielä kevään 
Tiikeri ja Super-sarjalaiset, niin tänä vuonna 
Tsempillä on sarjatoiminnassa mukana 
kaiken kaikkiaan 27 joukkue�a sekä 3 liikun-
taleikkikouluryhmää ja keväällä aloi�ava 
vauvajumpparyhmä – aivan mahtavaa!

E-tytöt ja -pojat

E-ty�öjä seuralla on yhteensä neljä ryh-
mää, jotka pelasivat syksyn maa-kuntasarjan 
yhdessä E-poikien kanssa.  E-poikia Tsempillä 
on kaksi joukkue�a ja poikajoukkueiden 
vähyyden vuoksi, he pääsivät pelaamaan 
ty�öjen kanssa monta  hienoa turnausta. 
Taitoerot eivät ole kovin suuret ty�öjen ja 
poikien kesken, joten peleistä tuli tasaisia ja 
pitkiä palloralleja nähtiin monissa o�eluissa. 

Joulukuun 16 pv. urheilutalolla koe�iin 
jänni�äviä hetkiä, kun maakuntasarjan 
joukkueet laite�iin paremmuusjärjestykseen. 
Tsempin 1-joukkueen pojat voi�ivat nitro-
o�elussa Savonlinnan East-Volleyn 2-0 ja 
pronssio�elussa Tsempin 1-joukkueen 
tytöt voi�ivat Naarajärven tytöt, joten 
Tsempille kulta- ja pronssimitalit sekä hyvä 

SYKSYN SATOA…

neljäs sĳa. Valmentajina näissä ikäluokissa 
häärivät tytöissä: Arto Parkkinen, Hannu 
Taavitsainen, Vesa Liukkonen ja pojissa: Timo 
Manninen ja Heikki-Jussi Niemi sekä monet 
apuvalmentajat

D-tytöt

Tässä ikäluokassa seuralla on eniten 
ty�öpelaajia, joten peräti viisi joukkue�a 
kiersi ympäri Etelä-Savoa ja Etelä-Karjalaa 
pelireissuilla. Seuran 5-joukkue, joka koostui 
v. -94 syntyneistä tytöistä, voi�i hienosti 
maakuntamestaruuden. 

Tämä joukkue on ollut yhdessä jo usean 
vuoden, joten ty�öjen tasaisuus ja hyvä tek-
ninen osaaminen oli voi�ojen salaisuutena. 
Kiitos valmentajille Airi Laille ja Laura Par-
viaiselle. Myös Jari Tickin ja Marja-Leena Kil-
peläisen valmenne�avat pelasivat hyvin ja 
pronssia sai seuran 3-joukkue, ja hyvät 6. ja 
7. sĳa tulivat 2- ja 4-joukkueille ja 9. sĳa 5-
joukkueelle.

D-pojat

Kaksi innokasta joukkue�a aloi�i sarja-
pelit yhdistetyssä Etelä-Savon ja Pohjois-Sa-

E-poikien kultajoukkue sekä E-tyttöjen 
pronssijoukkue valmentajineen.

D-tyttöjen 5-joukkue valmentaja Airi Lain ja 
joukkueenjohtaja Ritva Nyyssösen kanssa.

Junnut
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von maakunnissa. Päästiin vihdoinkin Varkau-
teen pelaamaan ja vastaan ase�ui monta 
uu�a joukkue�a, joita ei oltu aikaisemmin 
tava�u. Tällä kertaa Pielaveden Sammon 1-
joukkue oli sarjassaan ylivoimainen, mu�a 
Tsempin 1-joukkueen pojat tulivat toiseksi ja 
2-joukkue sĳoi�ui neljänneksi. 

Valmentajat Timo Tarkiainen ja Esa Lauk-
kanen ovat tehneet niin hyvää työtä, e�ei 
pojilla ollut mitään hätää kevään ensim-
mäisessä C-poikien Super-sarjaturnauksessa, 
minne heidät ilmoite�iin, jo�a saavat syö�ää 
yläkau�a!

C-tytöt

Kolme C-ty�öjoukkue�a harjoi�elee 
ahkerasti niin kaupungissa, Maaselällä, 
Siilillä kuin Virtasalmellakin, joten toimintaa 
rii�ää uuden Pieksämäen joka kolkalla!

Naarajärven tytöillä on jo vuoden koke-
mus C-peleistä, joten heidän menestyminen 
Etelä-Savon maakuntasarjassa oli odote�avaa, 
vaikka ei suinkaan helppoa! 

Pahimmat vastustajat Tsempille tulevat 
Savonlinnan ja Kerimäen suunnalta, jossa teh-
dään myös hyvää työtä ty�ölentopallon eteen. 
C-ty�öjen 1-joukkueen Idän alueen prons-
sitila oli hieno saavutus pelikentän laidassa 
kaikkensa antavalle valmentajalle Vesa Vahter-
molle. Yhdiste�y Nenonpelto/Virtasalmen C-
ty�öjen 3-joukkue yllä�i itsensäkin sĳoit-
tumalla seitsemänneksi ja pääsemällä SM-
sarjaan. 

Kaupungin 2-joukkue jatkaa kevään Su-
persarjassa ja 2- ja 3-joukkueiden valmentajat 
Heikki Holopainen, Reino Paavilainen, An�i 
Niemi, Timo Vauhkonen sekä Eero Aho jat-
kavat hyvää yhteistyötä ty�öjen kehi�ä-
misessä eteenpäin.

C-pojat

Pitkään yhdessä ollut 12 pojan ryhmä pe-
lasi ensin Etelä-Savo/Pohjois-Savon maakun-
tasarjassa itsensä toiseksi, tuli neljänneksi  
Idän aluemestaruusturnauksessa ja pääsi näin 

suoraan SM-sarjaan. Valmentajina häärivät 
Pasi Frilander sekä Jukkis Myyryläinen.

B-tytöt

B-ty�öjen maakuntasarja Etelä-Savo/
Pohjois-Savo päätyi myös toiseen sĳaan 
Puĳo Wolleyn jälkeen ja Idän alueen 
lopputurnauksessa sama tahti jatkui ja vain 
Puĳo oli Tsempin tytöille liian paha vastus. 
Kirsti Kantanen ja Jyrki Utriainen jakoivat 
valmennusvastuun Tupun avustuksella.

B-pojat

B-pojilla ei syksyllä tainnut tulla edes  
hiki Idän alueen sarjaturnauksissa. Jokaisesta 
pelistä tuli puhdas 2-0 voi�o ja vastustajat 
taisivat vapista pelosta kun Tsemppi tuli 
vastaan. Seuran ainut Idän aluemestaruus tuli 
ansaitusti tälle ryhmälle ja kiitoksena Tapsa 
Heiskasen ja Ese Tarvosen pitkäaikaisesta 
valmennustyöstä. 

A-tytöt

A-ty�öjen syksyn sarja meni aivan lois-
tavasti. Sanna Häkkinen toi ryhmään lisä-
voimaa hyökkäykseen, joten lohkovoi�o 
ennen joulua oli koko joukkueelle ansait-
tu. Tammikuussa pela�iin välierät koti-
turnauksena eikä silloinkaan tytöillä ollut 
mitään hätää voi�aa o�eluita. Suoraan pääsy 
A-ty�öjen finaaliin 3.-4.2. Kuortaneelle on 
hieno palkinto seuran pitkäaikaiselle val-
mentajalle Juha Ovaskaiselle.

A-pojat

O�o Sivonen keräsi syksyn SM-tur-
nauksiin A-poikien joukkueen pelaamaan 
finaaliin pääsystä ja poikia haali�iinkin oman 
seuran B-poikien ja miesten joukkueista sekä 
Hakin ja Paterin riveistä. 

Kaikki pelaajat ovat oman seuran  
kasva�eja, joten joukkue tuntee toisensa kuin 
omat taskunsa ja sehän tuo�i tulosta! Pääsy 
suoraan SM-finaaliin 3.-4.2. Kuortaneelle 
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tulee olemaan tälle ryhmälle monen vuoden 
tavoite ja sinne lähdetään varmasti mitalin 
kiilto silmissä!

Tsempin naisten 2-sarjajoukkue

Tsempin A-tytöt muodostavat rungon 
naisten joukkueelle ja sitä täydentävät hyvin 
opiskelĳat Laura Sivonen ja Terhi Rautiainen. 
Tavoi�eena on säily�ää A-tytöillä kovien 
pelien tuntuma ja kehi�yminen naisten sar-

jassa. Tässä tavoi�eessa ollaan säily�y hyvin 
ja voi�oja on tullut sen verran, e�ä sarja-
paikka tullaan säily�ämään. Viimeinen 
kotipeli pelataan sunnuntaina 18.2. klo 12 
Kontiopuiston liikuntahallissa Outokummun 
Partiota vastaan. Tervetuloa kannustamaan!

Tämän koosteen laati Tupu ja suone�e 
anteeksi, jos olen jä�änyt mainitsema�a jotain 
erityistä tai joukkoon on lipsahtanut jokin 
virhe. Porukkaa on niin paljon!

Sarjakausi on kakkossarjaa pelaavien 
naisten ja A-ty�öjen kohdalta jo lähes 
lopuillaan, joten on hyvä vähän muistella 
menneitä. Välillä on pelin jälkeen tuntunut 
siltä, e�ä kentällä ei tullut näyte�yä lähes-
kään parasta osaamista. Toisinaan olemme 
kuitenkin nau�ineet pelaamisesta ja suh-
tautuneet siihen oikealla tavalla.

Naisilla ja A-tytöillä on tänä vuonna ollut 
lähes sama kokoonpano muutamaa poikkeus-
ta lukuun o�ama�a. A-ty�öjen kuopus Sanna 
ei pelaa kakkossarjaa, ja naisten porukasta 
Terhi ja Laura ovat valite�avasti yli-ikäisiä 
junnupeleihin. Myös naisten joukkueen 
yhtenä luo�opelaajana toiminut Airi luopui 
pelaamisesta melkein heti kauden ale�ua.

Naiset

Tsempin naisilla sarjakauteen mahtuu 
yhteensä 12 o�elua, joista tähän mennessä 
on pela�u kymmenen ja muutama voi�okin 
on onnistu�u haalimaan. Uhrautuvaisia 
suorituksia tai ei, pelaamista olemme aina 
lähteneet yri�ämään. 

Naisten o�eluiden voi�ojen ja tappioiden 
suhteeseen voi halutessaan yri�ää löytää 
syitä mm. siitä, e�ä harjoi�elu tapahtuu 
poikkeukse�a pienellä kentällä ja o�elut 
pelataan isolla. Vanhemmat pelaajat eivät 
pysty harjoi�elemaan joukkueen kanssa opis-
kelusyistä. Tai ehkä vähintään kolme-eräiseen 

Naisten ja A-tyttöjen kuulumisia
peliin ja yleensä vanhempiin vastustajiin on 
nuorten pelaajien vielä vaikeaa suhtautua?

Niin tai näin, menestys on jostakin 
syystä ollut eri luokkaa kakkossarjassa 
kuin junnupeleissä. Kokemusta eli pitkällä 
tähtäimellä pelien tärkeintä antia on kuitenkin 
jokainen saanut kakkossarjapeleistä: yhdessä 
onnistumisista ja tappioista, erilaisista tuoma-
rilinjoista sekä jopa törkeistä vastustaja-
joukkueen valmentajista! On tämä joukkue-
urheilu ihmeellistä...

A-tytöt

A-ty�öjen SM-sarjan alkulohkon 
kymmenestä pelistä veimme nimiimme 
yhdeksän. Välierät pela�iin kotiturnauksena 
tammikuun puolessavälissä ja kolmella voitolla 
saavutimme lopputurnauspaikan, mikä 
varmaankin yli�i kaikkien odotukset. Jotkut 
ovat väi�äneet lopputurnauspaikkamme 
syyksi välierälohkon helppou�a, mu�a sama 
kai se, mitä joukkueen ulkopuoliset sanovat 
– me teimme sen, mikä piti tehdä. Kenenkään 
panostusta yhtään vähä�elemä�ä.

Tätä ju�ua kirjoi�aessani on enää pari 
päivää Kuortaneella järjeste�ävään SM-lop-
puturnaukseen, ja tämän lehden ilmestyessä 
on jo pelit pela�u ja mitalit jae�u. Joukkueen 
menestystä turnauksessa ei edes uskalla 
ennustaa, olemme me kuitenkin yh-dessä 
sellainen porukka, joka osaa pelata taito-
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jensa ylärajoilla mu�a vastaavasti myös toimit-
taa pallon hihoilla naapurin rajoista yli...

On hienoa kuulua joka suhteessa hyvin 
toimivaan joukkueeseen (joukkueisiin), joka 

nau�ii myös asiantuntevasta valmennuksesta; 
kiitos myös teille, Jussi ja Tupu!

A-ty�öjen ja naisten puolesta
Heidi Harjula

Tsempin miesten joukkue on todellinen 
sekoitus nuoruu�a ja kokemusta. Syksyllä, 
lähde�äessä sarjaan oli tavoi�eena saada 
nuorille pelaajille kokemusta miestenpe-
leistä. Tässä on onnistu�u todella hyvin. 
Joukkueen ykkös-seitsikko koostuu B- ja 
A-junioreista, vahviste�una kokeneella liiga 
pelurilla. Mu�a myös "rollaa�ori" osas-to 
on päässyt näy�ämään taitonsa useaan ot-
teeseen. 

Alkusarjan viimeisessä o�elussa, "rakasta 
vihollista" Hakia vastaan, o�elupallon 
tömähde�yä Haukihallin parke�iin, Tsemppi 
komeili 13 joukkueen sarjataulukossa 
kakkosena! Jatkosarjan osalta pelit ja panokset 
tulevat kovenemaan, mu�a luo�avaisin mie-
lin mennään kohti kevään ratkaisupelejä. 

Miesten taival yhdistetyssä 2/3 sarjassa
Tervetuloa kaikki Tsemppiläiset 
kannustamaan joukkue�a tuleviin o�eluihin 
kon�ariin!  

 
Tsempin miehet  

#1 Harri Rahikainen, #2 Miika Manninen, 
#4 Ilari Sivonen, #8 Juhani Hakala, #9 Markku 
Kuronen, #10 Markus Väisänen, #11 Mikael 
Paahto, #13 Joona Manninen, #15 Pen�i 
Kuparinen (2.coach), #17 Ma�i Pöntinen 
(C), #18 Petri Tarvonen (team manager), #19 
Joni Seppänen, #20 Juha Nykänen, #22 Ari 
Puikkonen (coach), #23 Jani Putkonen (A), 
#24 Ville Väisänen, #25 Janne Pulkkinen, #33 
Jukka Takkinen

Puikki

�������������������

�������
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Levollisen yön jälkeen heräsimme n. 
klo 7 koulun la�ioilta. Teimme omat aamu-
rutiinimme ja pakkasimme myös  tavaramme 
kasaan. Si�en puoli 
kahdeksan olimme 
valmiit lähtemään 
aamupalalle käve-
lymatkan päässä 
sĳaitsevalle koulul-
le. Mai�avan aa-
miaisen jälkeen 
suuntasimme kul-
kumme kohti peli-
hallia. 

Tuomaroinnin 
jälkeen olikin ensim-
mäinen peli Venä-
jältä tullu�a Kri 

Loppiasena lähti bussilastillinen nuoria 
Vantaalle Baltic sea -turnaukseen hakemaan 
pelikokemusta. Matkaan oli lähde�y jo ai-
kaisin lauantaiaamuna. Tosin virustau-
ti oli vero�anut hieman matkaan lähtĳöitä ja 
oli uhkana koko viikonlopun ajan. 

Mukana oli viisi joukkue�a, myös eri 
ikäluokat olivat hyvin eduste�uina.
B-ty�öjen alkulohkoon oli sĳoite�u kaksi 
ulkomaalaista joukkue�a, yksi Virosta 
ja toinen Latviasta, tiedossa oli siis 
kovia pelejä. Pelipaikkana toimi Espoon-

6.1. 2007        lauantai

Ropalia vastaan. Ja se vasta peliä oli-
kin, kun vain alkukankeroinnista pää-
simme eroon. Valmentajammekin herkis-

Vantaan teknillinen oppilaitos.
Pelit lähtivät hyvin käyntiin, ja B-tytöt 

o�ivat alkupeleistä selkeät voitot erin 2-0. 
Lohkovoiton johdosta tuli pääsy suoraan 
puolivälieriin, jossa vastaan tuli Salon Viesti. 
Tämänkin pelin tytöt hoitivat mallikkaasti, 
voi�aen o�elun suoraan 2-0. 

Tällä voitolla joukkue tienasi paikan 
välieriin, joka pela�aisiin sunnuntaina. Voit-
tojen avaimina olivat taito, henkinen kan�i ja 
hyvä yhteishenki.

Iida Sojakka 

7.1. 2007       sunnuntai

B-tyttöjen hopeamitali-
joukkue Baltic Sea 
junior -turnauksesta. 

Baltic Sea Junior -turnaus 
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tyi kuinka jokainen antoi itsestään irti sen 
mitä oli anne�avissa. Lyönnit ohi�ivat tor-
junnat ja paukahtivat ken�ään ja taka-
ken�ämme ryömi uskoma�omasti pallot 
peliin. Se oli kyllä uskomatonta. Peli pää�yi 
2–1 (15–15, 28–26, 15–7) meidän hyväksemme. 
Ja riemua rii�i pelin jälkeen pitkäksi aikaa. 

Lainatakseni joukkuekaverini sanoja: 
"Kolmena vuonna ollaan oltu täällä ja nyt 
päästään urskille pelaamaan!". Se siis merkitsi 
sitä, e�ä pääsimme vihdoin urheilutalolle 
pelaamaan finaali-peliä. Monia myös jänni�i 
se, kuinka paljon porukkaa siellä olisi 
katsomassa pelejä. 

Syönnin jälkeen intoa puhkuen menimme 
urskille valmistautumaan tulevaan peliin. 
Pelin ale�ua joilla kuilla saa�oi olla jo kulta 
mielessä, koska ensimmäinen erä tuntui 
epäily�ävän helpolta. Sen voitimme 25–12. 

Mu�a ehkä nuolaisimme jo ennen kuin 
tipahti.

Toisessa erässä valtustajamme Nevskaja 
Venäjältä sai puolustuspelinsä kuntoon 
ja heidän syö�önsä olivat todella pahoja 
ja joiden nostaminen tuo�i tuskaa. Emme 
kuitenkaan lannistuneet, vaan yritimme vielä 
kolmannessa erässäkin, mu�a kun ei noussut 
niin ei si�en noussut. 

Hieman haikeasti heitimme hyvästit 
kullalle. Tämä peli pää�yi 2–1 (12–25, 25–21, 
12–5) vastustajan hyväksi. Mu�a olihan 
edellinen peli ollut mahtava ja saavutimme 
odotetun ja taistellun finaalipaikan. 

Tyytyväisinä otimme vastaan hopea-
mitallit. Joukkueemme passari Sini vastaano�i 
myös joukkueemme parhaan pelaajan pal-
kinnon. Väsyneinä ja kaikkemme antaneina 
lähdimme kohti kotikontuja.

by: Maria  

B-nuorten alue SM-kisat pela�iin 19.-
21.1.2007 Valkealassa Valkealatalon tilois-
sa ja Kirkonkylän koululla. Jälleen tur-
naukseen oli kokoontunut pelaajia ympäri 
Suomea, jokaiselta alueelta kaksi tyt-
töjen ja kaksi poikien joukkue�a. Oli odo-
te�avissa kovatasoinen turnaus, sillä jouk-
kueet oli vali�u huolella ja monia har-
joitusleirejäkin oli pide�y.

Idän alueelta lähti turnaukseen edus-
tamaan luonnollisesti neljä joukkue�a. Myös 
Tsemppi oli hyvin eduste�una, sillä ty�öjen 
joukkueissa pelasi neljä pieksämäkeläistä 
ty�öä ja poikia mukana oli kuusi. 

Turnaukseen lähde�iin jo hyvissä ajoin 
perjantaina, ja samana iltana pide�iin vielä 
viimeistelyharjoitukset. Lauantaiaamu alkoi 
totu�uun tapaan avajaisilla ja muutamalla 
puheenvuorolla. Sen jälkeen alkoivatkin jo 
pelit, jotka etenivät tutun kaavan mukaisesti 
iltapäivään asti. Kentillä käytiin monia kovia 
taisteluja, joiden pitkät pallot ja monet upeat 
suoritukset lisäsivät jännitystä entisestään. 
Turnauksen kova taso tuli siis todiste�ua jo 

B-nuorten SM-kisat Valkealassa
ensimmäisenä päivänä. 

Sunnuntaina vuorossa olivat sĳoi-
tuspelit, jotka määräytyivät luonnollisesti 
lauantaipäivän pelien perusteella. Idän 
alueen ty�öjen ja poikien ykkösjoukkueet 
selvi�ivät tiensä neljän parhaat joukkoon, 
kun alueen kakkosjoukkueet puolestaan 
pelasivat heikoimmista sĳoituksista. Poikien 
kakkosjoukkueen oli lopulta tyydy�ävä 
viimeiseen eli 10. sĳaan ja kakkosjoukkueen 
tytöt o�ivat 8. sĳan. Ty�öjen ykkösjoukkue 
paransi peliään sunnuntaiksi ja siten he 
sĳoi�uivat 4. Alueen pojat puolestaan selvit-
tivät tiensä hienolla pelillä finaaliin, jossa 
kuitenkin joutuivat taipumaan Etelän alueen 
ykkösjoukkueelle saaden näin hopeaa. 
Ty�öjen sarjassa voiton vei puolestaan 
Lännen alueen ykkösjoukkue. 

Kokonaisuudessaan turnaus meni idän 
alueen joukkueilta kiite�ävästi ja varsinkin 
Tsempin pojat voivat olla ylpeitä omasta 
pelistään, sillä jopa kolme seuramme 
pelaajaa vali�iin turnauksen All stars -jouk-
kueeseen. He olivat Joona Manninen, Juhani 
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Nyt koko perheen kannattaa miettiä kesän lomailua mahtavan lentopallotapahtuman
 yhteydessä. Lapset pelaavat ja vanhemmat kannustavat, huoltavat ja osa valmentaa!

Lue ja täytä lomake huolella, jos olet kiinnostunut asiasta.
Kaikkien mukaan lähtevien on täytettävä oma lomake! 
Lisätietoja turnauksesta saat Lentopalloliiton sivuilta

:http://www.lentopalloliitto.fi/nuoriso/power_cup_7-10_6_2007_lahti/

PowerCup -turnaus 
7.-10.6.2007

Tämän Tsemppiläisen välissä on 
ilmoittautumislomake Lahden Power Cup-turnaukseen. 

Hakala ja Markus Väisänen. Muut Tsemppiä 
turnauksessa edustaneet pelaajat olivat Tuuli 
Manninen, Meri Laukkanen, Sini Korhonen, 
Sofia Liukkonen, Ville Tyrväinen, Matias 
Katainen ja Herkko Heiskanen. Kaikki 

pelaajat voivat olla tyytyväisiä suorituksiinsa, 
ja vaikka kotiin ei tultukaan kultamitalit 
kaulassa, saivat kaikki varmasti turnauksesta 
mukaansa uusia, hienoja kokemuksia.

 

    VAUVAJUMPPA

Pieksämäen Tsempillä alkaa

vauva 3-12 kk + aikuinen
TIISTAISIN 6.2. alkaen klo 16.30-17.00

TAHINIEMEN KOULULLA
INFOTILAISUUS JA ILMOITTAUTUMISET 
PAIKAN PÄÄLLÄ ti 6.2. klo 16.00 alkaen

Hinta: 25 € sis. vakuutuksen
 Ohjaaja: Anne Holopainen 

TERVETULOA JUMPPAAMAAN VAUVASI KANSSA!
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Ajokortti on  
elämäsi
parhaimpia  
päätöksiä!

Tallikatu 9 
76100 Pieksämäki 
toimisto@liikennekoulualex.fi 
Puh: (015) 481 133 
Gsm: 040 514 4561 
www.liikennekoulualex.fi 

tietoa ja 
taitoa

I-vaiheen kurssit 
alkavat
maanantaisin  
klo 17.00! Tietoa ja turvallisuutta 

Kaikki kauden 
ADIDAS ja ASICS SISÄPELIKENGÄT

Kaaritie 12, 
76150 Pieksämäki,
puh. 0207 291 801
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KOULUTUKSEN RUNKO-OHJELMA
klo  10.00 esittelyt, materiaalin jako, Slel info
 15.15 eettiset linjaukset, toimiminen urheiluseurassa
 10.50 lapsen liikunnallinen kehitys
 11.05 ohjaajan rooli
 11.15 opettaminen, ohjaaminen
 11.30 tauko ja saliin siirtyminen
 11.45 kouluttajan vetämä monipuolinen demoharjoitus, 
  jossa on esimerkillinen rakenne
 13.00 lounas
 14.00 Nuori Suomi pelisäännöt
 14.20 harjoittelun tukitoimet
 14.40 monipuolisuus harjoittelussa
 15.00 harjoituksen rakenne
 15.20 ryhmätyö: harjoitusosion suunnittelu parityönä
 15.40 tauko ja saliin siirtyminen
 15.50 opetusharjoitukset suunnitelmien pohjalta: kouluttaja ja
  muut osallistujat arvioivat
 17.00 lopetus

Aloittavan ohjaajan koulutus
järjestetään sunnuntaina 18.2. Pieksämäellä Harjun koululla.

Hinta: 30 €/osallistuja
Ohjelma sisältää sekä teoriaa että käytäntöä, joten osallistujat tarvitsevat 

muistiinpanovälineet ja sisäliikuntavarusteet.
Koulutuksen sisältö perustuu nimenomaan ohjaamiseen yleisellä tasolla, varsinaiset 

lajitekniikoiden opettamiset käydään läpi tekniikkakoulussa.
Ilmoittautumiset aluekehittäjä Risto Kovaselle 14.2 mennessä.   

SUOMEN
LENTOPALLO-
LIITTO R.Y.

SUOMEN
LENTOPALLO-
LIITTO R.Y.
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ANTIN PAKINA

Antti Niemi
– jalkapalloseura Hakaa intohimoisesti kannattava lentopallomies

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

– verraton veikko...

Suomen paras lentopalloliitto Suomen len-
topalloliitto on ottanut ison askeleen tais-
telussa naisten ylivaltaa vastaan.  Askeleen 
nimi on Poikaprojekti.  Sillä on tarkoitus 
pelastaa poikalentopallo.  Samalla se on myös 
vastaus siihen lukemattomien miesten hätä-
huutoon, joka kaikuu mattotelineillä viikon-
loppusiivousta tehdessä.  Huutohan kuuluu: 
Parempi tossun alla kuin taivasalla.

Poikaprojekti käyttää metodinaan näin 
vaalien alla tuttua tupailtaperinnettä.  Iltoihin 
saapuneen alan asiantuntijoiden kanssa hio-
taan toimintastrategia, joka seisauttaa veret.  
Veren seisauttamisen jälkeen juodaan sitten 
kahvit ja pidetään arpajaiset.  Päävoittona on 
kuuleman mukaan yksi yö E-poikien kanssa 
Power-cupissa.  Toinen palkinto on kaksi yötä 
ja kolmas palkinto kolme yötä.

Tsemppiläinen ei valitettavasti saanut 
lehdistökorttia Varkaudessa järjestettyyn 
Pelastakaa edes savolaiset pojat -iltaan, mut-
ta julkaisun korkea moraalinen taso vaatii sil-
ti ottamaan kantaa ja antamaan muutama 
hyväntahtoinen vinkki hyvän asian puolesta.  
Tsemppiläinenhän on oikeastaan jopa edel-
läkävijä asian suhteen, sillä lehtemme paki-
noitsijoista sata prosenttia on miehiä.  Testaus-
ta tosin ei ole tehty muulla tavoin kuin 
kysymällä pakinoitsijan mielipidettä kulma-
karvojen nyppimisestä ja Christiano Ronaldon 
pelityylistä.

Poikaprojekti on lehtemme mielestä 
ehdottoman kannatettava toimintamalli.  Tosin 
huoli pojista ei ehkä sittenkään ole niin suuri 
kuin sen voisi ajatella olevan.  Esimerkiksi 
täällä Etelä-Savossa lähes sata prosenttia 
poikajunioreista on poikia.  Yhtä tosin kerran 
epäiltiin tytöksi, kun hän venytteli ennen peliä 
epätavallisen pitkään.  

Joukkueita ei kyllä ole esimerkiksi E-
poikien sarjassa kuin kahdesta seurasta, 
mutta tutkimustemme mukaan he kaikki ovat 
yli sataprosenttisesti poikia.  Yli sadan prosen-
tin määrään pääseminen edellyttää normaa-
lien nenänkaivamisten, tavaroiden unohtelun 
pelipaikoille, tavaroiden unohtelun hikisinä peli-
kasseihin, valmentajien kirjeiden hävittämisen 
lisäksi suihkujen karttamista, pelikoneiden ym-
pärillä pyörimistä ja äitien ohjeiden notee-
raamattomuutta.

Tsemppiläinenkin on kyllä huolissaan jouk-
kueiden määrän vähenemisestä.  Eräs nimeltä 
mainitsematon lehtemme pakinoitsija sanoi 
jo vuosia sitten, että keräilyporukat tulevat 
tuhoamaan monta joukkuetta.  Se yritti se-
littää sitä, että kun valmentajat eivät uskalla 
pelata omilla junioreillaan ja sillä tavalla vähän 
testailla omia taitojaan, niin tuo valmentajien 
kunnianhimo tekee pahempaa jälkeä kuin se, 
että haastetaan hyviä ja vähän huonompiakin 
poikia mukaan ja katsotaan, mihin se riit-
tää.  Tuo pakinoitsija on kuitenkin täysi to-

Pojat on poikia
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sikko. Tsemppiläinen haluaakin irtisanoutua 
moisesta roskasta ja ehdottaa joukkuemäärien 
kasvattamiseksi seuraavia toimenpiteitä.  

Ensimmäinen toimenpide on täsmäiskut 
ala-koulujen porteille.  Sieltä on mahdollista 
houkutella eri keinoin tuhansia poikia lento-
pallon pariin.  Houkuttimena voisi käyttää vaik-
kapa luentoa Kuinka lentopallo tuli Suomeen 

tai toimintadvd:tä Action Man Sammelvuo.  
Pisimmät ohjattaisiin suoraan Kuortaneelle 
tai Pappilanmäen valmennuskeskukseen.

Toinen toimenpide olisi täsmäiskut 
koteihin.  Kodeista poistettaisiin kaikki hai-
tallinen materiaali. Olohuoneista tehtäi-
siin pienimuotoisia kenttiä, lastenhuo-neista 
kuntosaleja ja ruokailutilat  tarkastet-

taisiin myös, että ne kykenisivät 
tuottamaan ainoastaan terveel-
listä ruokaa nuorten poikien 
tarpeisiin.  Mikään ei tietysti kiel-
täisi ruokkimasta myös tyttöjä.

Kolmas toimenpide olisi tie-
tysti sen ajatusmaailman myy-
minen pojille, että lentopallo aut-
taa hyvin pitkälle elämässä.  Luen-
noitsijana voisi käyttää vielä leh-
temme palveluksessa olevaa pa-
kinoitsijaa, joka on luonut koko-
naisen uran ottamalla kantaa 
lajin hienouksiin.  

Pakinoitsija on elävä esi-
merkki siitä, että pallopojasta voi 
edetä lentopallopojan kautta 
lentopallomieheksi ja statukseen, 
jossa voi itse määritellä oman 
palkkansa.  Siihen ei mo-
nessa muussa lajissa ole mah-
dollisuuksia palkkakattojen haita-
tessa köyhien urheilijapoikien ja 
-tyttöjen elämää.

Näillä toimenpiteillä lehtem-
me seisoo samassa rintamassa 
koko lentopalloilevan maailman 
kanssa.

 

Martantien 
Ian Rush
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Puheenjohtaja  Heikki Holopainen
 Partaharjuntie 361, 76280 Partaharju, p.040-519-4110, 
 heikki.holopainen@paha.inet.fi
Varapuheenjohtaja Jorma Laasonen
 Rinnetie 14C14, 76150 Pieksämäki, p.0400-930770,  jorma.laasonen@cornet.fi
Sihteeri Pentti Kuparinen
 Mäkeläntie 11, 76850 Naarajärvi, kuparinen.pentti@luukku.com
Jäsen Tuula Poimela-Ylönen
 Oravapolku 6, 76850 Naarajärvi, p.040-8298946, tuula.py@jippii.fi
Jäsen Sari Kuivalainen
 Vilhulantie 520, 76850 Naarajärvi, p.050-358 9507, 
 sari.kuivalainen@pieksamaki.fi
Jäsen Tarja Laitinen 
 Timpurinkatu 6, 76100 Pieksämäki, p.050-3085147, tarja_laitinen@suomi24.fi
Jäsen Heidi Harjula
 Laaksotie 32-34 as 5, 76100 Pieksämäki, p.040-530 4658, 
 heidi.harjula@hotmail.com
Rahastonhoitaja  Juha Korhonen
 Valkontie 9, 76850 Naarajärvi, p.050-5274320, juha.korhonen@evl.fi
Valmennuspäällikkö Jari Lappalainen
 p.050-4011765, mattijari.lappalainen@pp.inet.fi
Junioripäällikkö Tuula Lindholm-Manninen
 p.050-4367358, tupu.lindholm@jippii.fi
Kotisivuvastaava Heikki-Jussi Niemi
 p.050-5729325, hekku2@gmail.com
Pelaajarekisteri Irma Raatikainen
 p.044-0181100,  irma.raatikainen@pieksamaki.fi

Seuran 
johtokunta
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PALVELUALALLE
� ravintolakokki

� pukuompelija (muoti- ja
kauneuspainotteinen)

TEKNIIKAN MAAILMAAN

� koneistaja/levyseppähitsaaja
� sähköasentaja/elektroniikka-asentaja
� ajoneuvoasentaja
� talonrakentaja

LIIKEALALLE
� datanomi/

DfA-datanomi
� merkonomi

Meillä myös mahdollisuus
yo-tutkinnon suorittamiseen!

Oppilaitoksessamme toimii
lentopallon Itä-Suomen
aluevalmennuskeskus!

� kosmetologi


