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ELMOSPORT SÄHKÖPARI 
kiittää Tsemppiläisiä hienoista 
peliesityksistä kauden aikana

Kaaritie 12, 
76150 Pieksämäki,
puh. 0207 291 801

Tämän johdosta
Loput 
SISÄPELIKENGÄT -50%

PALVELUALALLE
� ravintolakokki
� kosmetologi
� pukuompelija (muoti- ja

kauneuspainotteinen)

PASOLTA UUDELLE URALLE

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

LIIKEALALLE
� datanomi/

DfA-datanomi
� merkonomi

Meillä myös mahdollisuus
yo-tutkinnon suorittamiseen!

Oppilaitoksessamme toimii
lentopallon Itä-Suomen
aluevalmennuskeskus!

Hei!
Oheisessa .pdf tiedostossa ilmoituspohjan malli, josta saat
logon ja yhteystiedot ilmoituksen alalaitaan.
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Pääkirjoitus 2/2007

  
Tsempin puheenjohtajana ajatukset seura-asioita ajatellessa ovat 
täyttyneet kahdesta sisällöstä... Ensimmäinen on ilo niistä hienoista 
saavutuksista, mitä kevään aikana olemme saaneet. On tullut 
A-poikien Suomen mestaruus ja B-poikien SM-hopea, 
B-tyttöjen SM 7.sija ja hienoja saavutuksia aluemestaruus-
turnauksissa. Loistavaa  – juniorityöhön kuuluu NUORI SUOMI 
-ideologia "kaikki pelaa" -systeemeineen, mutta myös menestys, 
joka tulee siinä sivussa uskollisen juniorityön tuotteena.

Tuota uskollista juniorityötä seuramme toteuttaa, ei osteta 
pelaajia, ei kalastella muiden seurojen kasvatteja, vaan mennään 
eteenpäin JUNIORITYÖN EHDOILLA.

Siinä tulikin jo se toinen kevään aikana esiin noussut vahva 
ajatus seuratoimintamme sisällöstä. Yksi hienoimpia saavutuksia 
oli I-joukkueen komea nousu I-sarjaan ja millä joukkueella!  Iso osa 
pelaajia, lähes kaikki aloituskuusikon pelaajat olivat A- ja B-junnuja.  
Heillä rinnallaan olivat tärkeät joukkuetoverit iäkkäämmistä 
kavereista, etunenässä lentopallokenttien suuri hahmo Suomessa, 
Janne Pulkkinen, (jonka muuten 2-vuotiaana Tsempin nimeltä 
mainitsematon puheenjohtaja pelasti jäiden seasta).

Kun tuota joukkuetta katsoi tuli eri näkökulmasta kuin aiemmin 
tässä jutussa mieleen ajatus "juniorityön ehdoilla". Kyllä tuo on 
puhtaasti sitä. Jos omat junnut haluavat nousta ylöspäin, siihen
annetaan mahdollisuus. Nyt tällä hetkellä kulkevat huimat huhut 
pieksämäkeläisesta lentopallosta. On kuulunut, että on 
ÄLYTÖNTÄ mennä ykkössarjaan kahdella pieksämäkeläisellä 
joukkueella tai ettei materiaali riitä kahteen joukkueeseen.

On aivan mahdollista ja se ei ole Tsempistä kiinni, 
että yhteistyötä tehdään tässä asiassa. Mutta, jos poikamme 
haluavat mieluummin pelata ykkössarjassa täysillä, sen sijaan, 
että venyttelevät puolapuilla ostomiesten pelatessa, niin silloin 
Tsemppi menee ykkössarjaan "juniorityön ehdoilla".
Tosin vain iskukykyisellä joukkueella, ei rämpimään pohjamudissa.

Seura on aina katsonut, katsoo tänä päivänä ja 
tulee katsomaan edelleenkin toimintaansa Pieksämäen lasten 
ja nuorten näkökulmasta.

JUNIORITYÖN EHDOILLA – LOISTAVAA!
Heikki ”Hopo” Holopainen, 

puheenjohtaja

LOISTAVAA  
– JUNIORITYÖN EHDOILLA!

Kaaritie 12, 
76150 Pieksämäki,
puh. 0207 291 801
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Kaupungin liikkarin porukan kanssa 
olemme ehtineet kokea paljon viimeisen 
vuoden aikana. Olemme ohjaajina pyrkineet 
tarjoamaan sekä 3–4-vuotiaiden e�ä 
5–6-vuotiaiden ryhmille monipuolisen liikun-
takokemuksen ja antaneet heille mahdol-
lisuuden päästä kokeilemaan myös heille 
uusia harrastuksia. 

Viimeisimmäksi olemme olleet ratsas-
tamassa Tei�ilän tallilla. Kuvassa lapset odot-
tavat innokkaina pääsyä ratsastamaan.  

Sen lisäksi olemme tänä vuonna laskeneet 
mäkeä, käyneet luistelemassa jäähallissa, 
uimassa uimahallissa, touhunneet sekä 
ulkona e�ä sisällä sään mukaan. Valite�avasti 
paukku pakkasten takia emme päässeet 
hiihtämään.

Tulemme varmasti 
aina muistamaan sen 
kerran, kun vanhemmat 
tekivät yhdessä lasten 
kanssa lukion pihaan to-
della hienon temppu-
radan. Siinä radassa 
oli kyllä mielikuvitusta 
käyte�y ja oli ihana näh-
dä, miten yhteistyö on 
val�ia ja miten innok-

Tervehdys teille 
meiltä liikkarin porukalta!

kaita vanhemmat ovat toimimaan yhdessä 
lastensa kanssa.

Jäähallissa luisteleminen oli todella 
mukava kokemus ja saimme mukaamme 
vielä Naarajärven liikkarin porukkaa, 
joten yhteistyötä tuli samalla tehtyä 
liikuntaleikkikoulujen välillä. Ke�usen Sirpa 
au�oi meitä äänentoistotekniikan kanssa 

jäähallissa, joten senkin takia 
luistelu kerta jää varmasti 
hyvänä muistona mieliimme.

Uimahallissa oli lapsista 
mukava käydä polsku�elemassa 
ja paljon monenlaisia ju�uja 
siellä ennätimmekin tehdä. 
Leikkejä tuli siellä kokeiltua 
kaikenlaisia. Sivun alareunassa 
olevassa kuvassa olemme leikki-
mässä vanhaa tu�ua Karhu 
nukkuu -leikkiä. 

Pääohjaajina koko tämän 
vuoden ovat toimineet Merja 
Manninen ja Jenni Hämäläinen. 

Välillä olemme saaneet ohjaamaan mukaan 
myös Heidi Hassisen, Elina Nousiaisen, Sirpa 
Ke�usen, Pauliina Orbinskin ja Sari Virtasen. 
Tuula Poimala-Ylönen ja Anne Holopainen 
olivat syksyllä ensimmäisellä kerralla 
mukana. 

Toivotamme liikkarilaisten puolesta teille 
oikein mukavaa kevään jatkoa

Merja ja Jenni
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BEACH VOLLEY LEIRI
14-19 -vuotiaille
Hiekanpään rannalla 
12.-14.6.2007
Kouluttajina maailmankuulu 
Max Maier Sveitsistä sekä 
Kai Liukkonen 
Suomen Lentopalloliitosta.
Leiri on maksullinen, hinta vielä avoin.
Tämä on loistava tilaisuus tsemp-
piläisille saada korkeatasoista 
ohjausta beach volley-lajista ja 
valmentajille hyvä koulutustilai-
suus lajin harjoittelun pariin.

Lisätietoja 
Tupulta p. 050-4367358
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Ajankohta: 16.–17.6.2007

Paikka: Hiekanpään Ranta

Sarjat: U (alle)21,
U (alle)18,
U (alle)16,
U (alle)14 ja 
U (alle)12 tytöt ja pojat

Pelipävät: Lauantaina U14 ja U18
Sunnuntaina U12, U16 ja U21.

Mahdollisuus pelata myös vanhempien ikäluokassa.

Ilmoittautuminen:
U14, U16, U18 ja U21 http://tietokanta.biitsi.fi /. 
U12 sarjan ilmoittautumiset suoraan Juhikselle 044 344 8039 tai
juho-heikki.korhonen@psliikunta.com

Osallistumismaksut: 20��/pari, tsemppiläiset 10 �/pari. Lisäksi 
sarjoissa  U14, U16, U18 ja U21 tulee olla voimassa oleva beach card.
Luvassa on myös Tsempin oma kanttiini sekä nuorekasta musiikkia.

Lisätietoja antaa Juho-Heikki "Juhis" Korhonen, 044 344 8039,
juho-heikki.korhonen@psliikunta.com.

www.pieksamaentsemppi.fi , www.beachvolley.fi 
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A-pojat
Seuran menestynein joukkue saavu�i vih-

doin kauan kaivatun SM-kultamitalin. Tämä 
oli loistava päätös O�o Sivosen pitkälle (12v) 
valmennusuralle. Osa pojista on aloi�anut 
lentopallon jo liikkari-iässä ja mitalin arvoa 
nostaa se, e�ä kaikki pelaajat olivat seuran 
omia kasva�eja! Poikien kehitys on ollut 
huikeaa vuosien varrella. Monet pelaavat 
kesällä beach volleyta ikäluokkansa aatelissa 
ja liekö tämä syynä pelaajien liikkuvuudelle 
ja taitavuudelle? Myös pelaajien kuulu-
minen aluevalmennuskeskusjärjestelmään, 
jossa harjoitellaan opiskelun ohessa kaksi 
kertaa päivässä sekä liigajoukkueen har-
joitukset tähän päälle, on kehi�änyt pelaajia 
eteenpäin. On hyvä mainita, e�ä Tsempin 
kuusi A-poikaa oli myös voi�amassa Kes-
ki-Savon Paterin kehityspelaajina nuor-
ten alle 22 v. SM-kultamitalia. Lisäksi runko-

Sarjakausi päättyi 
kaikkien aikojen menestykseen

Voimme vain ihmetellä, miten seurassamme on näin paljon lahjakkaita 
pelaajia joka ikäluokassa! Tietysti nämä lahjakkuudet ovat jalostuneet ja 
kehittyneet taitavassa valmennuksessa, jota tehdään nöyrästi koko 
talven ajan ja viikosta toiseen. Kiitos siis kuuluu seuran innostaville 
valmentajille sekä kotiväelle, joka jaksaa tukea lasten hyvää harrastusta. 
Tästä on hyvä jatkaa seuraavaa sarjakautta varten! 

pelaajat nostivat miesten jouk-
kueen 1-sarjaan voi�aen Hauki-
vuoren Kisailĳat huikeassa finaa-
li-sarjassa. Onnea kaikille!

A-tytöt
Ovaskaisen Jussin ryhmä ylsi

myös SM-lopputurnaukseen ja 
saavu�i siellä parhaimman sĳoi-
tuksensa (9.). Tytöt olivat myös 
naisten 2-sarjajoukkueen runkope-
laajia ja sarjassa sĳoitu�iin 5. si-
jalle. Hieno kausi myös A-tytöiltä, 
jossa kehitys on mennyt eteenpäin 
jokaisen tytön kohdalla.

B-pojat
Seuran toiseksi parhaiten menestynyt 

joukkue tällä kaudella saavu�aen SM-
hopeaa Kuortaneen lopputurnauksessa. 
Vain Seinäjoen Heput voi�ivat joukkueen 
tällä kaudella SM-finaalissa. Kaikki muut 
joukkueet olivat koko sarjakauden ajan 
pelkkiä vastaantulĳoita. Tämä joukkue 
siirtyy ensi kaudella A-nuoriin, joten me-
nestystä on luvassa jatkossakin. Markus 
ja Joona saivat jo kolmannet SM-mitalinsa 
tällä kaudella – pojilta huikea saavutus!

B-tytöt 1
Pääsivät jo toisena vuonna peräkkäin 

SM-lopputurnaukseen ja ylsi tänä vuonna 
hienosti 7. sĳalle. Joukkue yli�i hienosti 
odotukset hyvällä asenteellaan joka pe-
lissä. Kuvia ei kumarreltu, vaan pidem-
mille ja vanhemmille pelaajille anne�iin 
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joka kerta kunnon vastus. Joukkueesta 7 
pelaajaa voi ikänsä puolesta pelata vielä 
ensi vuonnakin B-nuorissa, joten jatkossa 
sĳoitus voi vieläkin parantua.

B-tytöt 2
Naarajärven ty�öjen joukkue pelasi kau-

den Supersarjassa ja sĳoi�ui neljänneksi. 
Monessa tytössä olisi potentiaalia kovem-
piinkin peleihin, mu�a tässä joukkueessa 
on tärkeintä, e�ä kaikki ovat saaneet peli-
aikaa.

C-pojat
Lahjakkaat pojat ovat kehi�yneet kauden 

aikana ja monta tiukkaa peliä pela�iin SM-
sarjassa. Paremmalla onnella sĳoitus olisi 
voinut olla parempikin kuin viides, mu�a 
tärkeintä oli, e�ä pelaajat ovat menneet 
eteenpäin taidoissaan.

C-tytöt 1
Naarajärven ty�öjen joukkue pääsi 

hienosti SM-välieriin ja se pela�iin histo-
riallisesti Haukivuoren Haukihallissa, kun 
Pieksämäen salit oli vara�u muille tur-
nauksille. Välierien kolmas sĳa tarkoi�aa, 
e�ä tytöt olivat valtakunnallisesti 13–18. 
sĳalla, joka on yli 100 joukkueen joukossa 
kova saavutus.

C-tytöt 2
Kaupungin C-tytöt ovat nuorempaa C-

ikäluokkaa ja heidän kehi�yminen menee 

huimasti eteenpäin vuosi vuodelta. 
He sĳoi�uivat myös Supersarjan 
neljännelle tilalle.

C-tytöt 3
Yhdiste�y Nenonpellon ja Vir-

tasalmen ty�öjen joukkue yllä�i 
itsensäkin pääsemällä SM-sarjaan. 
Tytöt saivat arvokasta kokemusta 
kovista peleistä ja pelaajat tule-
vat olemaan ensi vuonna paljon 
valmiimpia sarjaan. Seitsemäs sĳa 
omassa lohkossa sekä neljäs sĳa 
SM-jatkosarjassa.

D-pojat 1 ja 2 ja C-pojat 2
Näistä pojista vielä kuullaan. He saa-

vu�ivat Idän alueen hopeaa ja C-poikien 
Supersarjassa pronssia. Isolle kentällä 
nämä pelaajat pääsivät näy�ämään syöt-
tötaitojaan yläkau�a, joka oli niin vaikea, 
e�ä päätä pidemmät vastustajat nöyrtyivät 
heidän edessään…

2-joukkue sĳoi�ui 12. sĳalle ja pelasivat C-
poikien Supersarjaa menestyneesti yhdessä 
1-joukkueen kanssa. Suurin osa pelaajista 
jatkaa D-ikäluokassa ensi vuonnakin.

D-tytöt 1
Naarajärven tytöt pelasivat Jaana Ihalai-

sen valmennuksessa hyvin koko kauden. 
Nuoremmille pelaajille sarjataso oli vielä 
kokemusta antava, mu�a ty�öjen taitotaso 
meni kauden aikana huimasti eteenpäin. 19. 
sĳa Idän sarjassa.

D-tytöt 2 ja 3
Jari Tick yhdisti ty�öjoukkueet kevään 

sarjaan ja tuloksena oli hieno kahdeksas sĳa. 
Vuo�a nuoremmat tytöt ovat ikäluokkansa 
huippuja ja tulevat ensi kaudella olemaan 
kovan tason pelaajia.

D-tytöt 4 ja 5
Laura Parviainen siivi�i 4-joukkueen tytöt 

Idän sarjan 11. sĳalle ja jatkavat yhdessä 
harjoi�elua 5-joukkueen ty�öjen kanssa 
ensi kaudellakin. Airi Lain jäädessä äitiys-
lomalle (Tsemppiperhe saa jälleen uuden 

B-pojat SM-hopeaa.
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vauvan!), niin  5-joukkueen tytöt saavut-
tivat Naumasen Pasin johdolla  Idän alueen 
hopeamitalit. Taitavat tytöt siirtyvät ensi 
kaudella C-ikäluokkaan ja kehitys menee 
heidänkin kohdallaan hienosti eteenpäin.

E-pojat 1
Pojilla oli nelinkertainen Idän sarja ja 

vain East Volley oli heitä parempi joukkue 
tässä ikäluokassa. Syksyllä pojat voi�ivat 
maakuntamestaruuden, mu�a nyt tuli Idän 
hopeaa Eastin voi�aessa.

E-pojat 2
E-poikien 2-joukkue sai Tiikerisarjassa 

pronssia ja pojat kehi�yivät hienosti eteen-
päin. Kiitos innokkaiden valmentajien!

E-tytöt 1, 3 ja 4
1-joukkue oli seuran paras "pikku" junio-

rĳoukkue, joka saavu�i Idän mestaruuden 
ylivoimaisella esityksellä. Neljä pelaajaa: An-
niina Parkkinen, Emmi Huovinen, Roosa 
Roivainen ja Tiina Kinnari olivat valmen-
taja Arto Parkkisen luotsaamia ja samoissa 
harjoituksissa käyvät myös 3 ja 4-joukkueen 
tytöt, jotka sĳoi�uivat neljänneksi ja seit-
semänneksi. Upeaa työtä koko valmen-
nustiimiltä.

E-tytöt 2
Naarajärven tytöt antoivat 1-joukkueelle 

kunnon vastuksen ja jopa voi�ivat kerran 
heidät 2–1! Yksi erätappio enemmän pu-

do�i heidät Idän hopeasĳalle, joka ei ole ol-
lenkaan huono saavutus. Tässä ikäluokassa 
on potentiaalia tulevaisuu�a ajatellen!

E-tytöt 5
Niskalan Eĳa innostamana seura sai 

kevääksi vielä yhden joukkueen Tiikeri-
sarjaan, jossa joukkue sĳoi�ui alemmassa 
jatkosarjassa neljänneksi. Innokkaat tytöt 
pääsivät harjoi�elemaan Tahiniemen pikku-
saliin, josta monet seuramme pelaajat ovat 
saaneet ensioppinsa lajin saloihin. 

F-nuoret
Seuran tulevaisuus on aina nuorimmissa 

pelaajissa, joita meillä on aina rii�änyt vuo-
desta toiseen. Kaksi poikajoukkue�a ja yksi 
ty�öjoukkue riemuitsi omassa kotiturnauk-
sessa maskotit mukanaan. Pelaajien aito 
riemu pallon kiinniotosta ja verkon yli hei-
tosta sai jälleen tunteen korkealle. On meil-
lä upea laji kaikenikäisille ja upeaa työtä 
tekevät meidän kaikki junnuvalmentajat 
– kiitos Leena ja Hema!

Liikkarit 3-6-vuotiaat (3 ryhmää)
Mannisen Merja sekä Jenni Hämäläinen 

ja Naarajärvellä Ylösen Tuula ja Virtasen 
San�u ovat tehneet arvokasta työtä ohjates-
saan liikkari-ikäisiä monipuolisen liikun-
nan pariin koko kauden. Amma�itaitoiset 
ohjaajat ovat seurallemme arvokkaita  ja 
tästä johtuu, e�ä lapsia on ollut vuodesta 

toiseen kiite�ävästi näissäkin 
ryhmissä.

Vauvat
Holopaisen Anne innostui 

oman pojan kanssa ohjaamaan 
tämän keväänä vauvajumppaa 
Tahiniemen  koululla ja vas-
taano�o tällekin toiminnalle on 
ollut hyvä. Yhdeksän vauvaa 

F-junnut kaudella 2006-2007.
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pyöri�ää jumpassa palloa ja yri�ää varmaa 
hei�ääkin  niitä johonkin suuntaan. Tulevat 
pallotaiturit tässä lajissa? 

Erityislapset
Yhteistyö Pelastakaa Lapset ry:n kans-

sa on antanut seuramme nuorimmille 
ohjaajille mahdollisuuden saada ohjaus-
kokemusta erityislasten liikunnan ohjauk-
sesta. Pääohjaajana toimii sosionomi-
opiskelĳa Mira Eronen ja hänen apunaan 
olivat keväällä Iida ja Tuuli.

Uudet toimintamuodot ovat rikkaus 
seuramme toiminnassa. Seuramme johto on 
osannut tukea uusia ryhmiämme ja se on 
innostanut myös uusia ohjaajiamme. Jos 
olet kiinnostunut ohjaamista, niin ole roh-
keasti yhteydessä minuun. Kaikille löytyy 
varmasti mahdollisuus saada ohjauskoke-
musta ja tästä työstä palkitaan aina työto-
distuksella, josta voi olla tulevaisuudessa 
hyötyä opiskelu- ja työpaikkaa hakiessa.

Tupu

Power 
Cup 2007 
INFO!

Kohta alkaa olla se aika vuodesta, kun 
seurat ympäri Suomenmaan valmistautuvat 
joka vuotiseen lentopallon suurtapahtumaan 
Power Cupiin. Tänä vuonna turnaus jär-
jestetään Lahdessa, jonne ilmoi�autuneita 
joukkueita tähän mennessä on 853!

Myös Tsempissä on valmistelut hyvässä 
vauhdissa. Seurasta joukkueita on lähdössä 
21, joten lukuisat pelaajat, valmentajat ja 
kannustusjoukot pakkaavat laukkunsa 7.6. 
suuntana Lahti. Hienoa!

Viime vuoden tapaan lähdemme matkaan 
junalla. Juna lähtee Pieksämäen asemalta to 
7.6. klo 8.39, joten kaikkien junalla lähtĳöiden 
tulisi olla asemalla viimeistään klo 8.10. 

Paluu tapahtuu sunnuntaina 10.6. junalla, 
joka lähtee Lahdesta 17.02 ja on Pieksämäellä 
19.48.

Majoituskoulujen tilanne ei vielä selvillä 
tätä kirjoite�aessa.

Ohessa varustelista ja osallistujalista. Jos 
olet tilannut kisapassin Tsempin kau�a, eikä 
nimeäsi ole listalla, ota väli�ömästi yhteys 
Juha Korhoseen p. 050-5274320.

Muissa Power Cupiin lii�yvissä kysy-
myksissä ota yhteys 
Tupuun p. 050-4367358,
Tuulaan p. 040-8298946 tai 
Sariin p. 050-3589507.

Lisäinfoa löytyy paljon Lentopalloliiton 
ne�isivuilta: h�p://www.lentopallolii�o.fi/
nuoriso/power_cup_7-10_6_2007_lahti/ 

Varustelista
• kisapassi, saat Lahdessa
• yöpymisvarusteet; yöasu, oma patja ja  
 makuupussi tai pei�o ja lakana
• urheiluvarusteet; verry�elypuku tai  
 vastaava asu, pelihousut ja paita
• sadevarusteet tai tuulipuku
• uimapuku
• peseytymisvälineet; pyyhe, saippua,  
 hammasharja
• varasukkia, paitoja
• nenäliinoja
• kirjoitusvälineet o�eluihin
• reppu tai kassi varuste�una omalla  
 nimellä ja osoi�eella

JA PALJON TSEMPPIÄ!
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A-tytöt    
Laura Parviainen 
Henna Ovaskainen 
Eveliina Sapattinen 
Heidi Harjula 
Tytti Lyytikäinen 
Anna-Mari Hänninen 
Jaana Roini  
Elina Nousiainen

A-pojat
Miika Manninen
Matti Pöntinen
Ilari Sivonen
Pasi Hyvärinen
Juhis Korhonen 
 
B-tytöt 1 
Sini Korhonen 
Mari Utriainen 
Tuuli Manninen
Iida Sojakka 
Meri Laukkanen 
Jaana Häkkinen 
Katja Kantanen  
Tuula Lindholm-Manninen 
Kirsti Kantanen  

B-tytöt 1  
Jenni Hellberg  
Anniina Heikkinen  
Laura Luukkola  
Veera Luukkola  
Anumari Miettinen  
Anniina Koponen  
Esteri Parkkinen  
Jukka Takkinen  
Jukka-Pekka Myyryläinen  
  

B-pojat
Herkko Heiskanen
Aaro Katainen
Juhani Hakala
Matias Katainen
Joona Manninen
Markus Väisänen
Samuli Marttinen
Ville Tarvonen
Ville Tyrväinen
Panu Lyytikäinen
Tapio Heiskanen
Esko Tarvonen
Ossi Väisänen

C-tytöt 1   
Sara Hattunen  
Noora Herranen  
Vilma Hulkkonen  
Sanna Kauppinen  
Minna Marttinen  
Roosa Pekkarinen  
Emma Ruotsalainen  
Saara Virtanen  
Emmi Vahtermo  
Vilma Vahtermo  
Vesa Vahtermo  
Jaana Vahtermo  
  
C-tytöt Supersarja  
Karoliina Niemi  
Sofia Sapattinen  
Miret Karjalainen  
Liinu Rytkönen  
Essi Paajanen  
Marianne Manninen  
Paula Laaksonen  
Anne Paavilainen  
Heikki Holopainen  
Reino Paavilainen  
  

C-tytöt 2   
Laura Vauhkonen  
Elisa Naukkarinen  
Taru Laitinen  
Veera Helminen  
Kaisa Mäkinen  
Anne Manninen  
Elli-Noora Manninen  
Johanna Aho  
Eero Aho   
Timo Vauhkonen  

C-pojat
Antti Frilander
Joonas Sironen
Sami Aspegren
Juuso Lehtonen
Erkka Laitinen
Joni Karjalainen
Veli Pohjalainen
Juuso Hämäläinen
Juho Ranta
Miika Väisänen
Pasi Frilander
  
D-tytöt   
Tiia Tick   
Emmi Manninen  
Emilia Kuhmonen  
Marianna Kosonen  
Neea Silvennoinen  
Annu Penttinen  
Tiina Torvinen  
Jenni Neuvonen  
Maija-Liisa Tiusanen 
Niina Naukkarinen 
Anita Nyyssönen 
Emilia Häkkinen 
Katja Thitz  
Riikka-Leena Siikanen 
Essi Savio  

Venla Naumanen 
Veera Haponen 
Oona Hotti  
Elina Keituri 
Amalia Pekkarinen 
Opri Honkala
Jari Tick  
Jouni Pekkarinen  
Hanna Keituri  
Jaana Ihalainen  

D-pojat
Petri Laaksonen
Matias Majamäki
Mitro Sapattinen
Juho Hulkkonen
Ville-Erik Tarkiainen
Leevi Autto
Velipetri Manninen
Juuso Janhunen
Mika Aspergen
Simo Lehtonen
Tuomo Ylönen
Arttu Valkonen
Toni Hyvönen
Jukka Autto
Timo Tarkianen
Ari Sapattinen
Mika Janhunen

E-tytöt
Veera Naukkarinen
Anni Ylönen
Anni Kilpeläinen
Viivi Nykänen
Anniina Ovaskainen
Jenna Häkkinen
Sanna Aho
Vilma Kakkonen
Iida Kakkonen
Anniina Parkkinen

Tiia Taavitsainen
Tytti Vahtermo
Mira Orbinski
Ella Heinonen
Emmi Huovinen
Aino Kröger
Elli Liukkonen
Iina Nykänen
Annika Penttinen
Marja-Leena Kilpeläinen
Arto Parkkinen
Hannu Taavitsainen
Vesa Liukkonen
Virpi Nykänen

E-pojat
Mikael Moilanen
Roni Silvennoinen
Vili Tinakari
Kari Aspegren
Arttu Hattunen
Marko Ylönen
Vili Manninen
Elias Keituri
Timo Manninen
Heikki-Jussi Niemi
Heli-Maarit Kauhanen

F-junnut
Milla Orbinski
Ville Lehmonen
Ville Vahtermo
Juho Janhunen
Henri Naukkarinen
Venla Parkkinen
Noora Heiskanen
Oona Laukkanen
Soile Lehmonen
Leena Laasonen
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ANTIN PAKINA

Santasportin ja Tampere Unitedin talous-
vaikeudet ovat herättäneet taas mediassa 
keskustelun seurojen vastuuhenkilöiden har-
kintakyvystä.  Tuo keskustelu on myös var-
sin aiheellinen.  Vai mitä sanotte siitä, kun 
Ari ”Meillä ei oo rahaa” Hjelm sanoi tavoit-
teen olevan saman kuin viime vuonna.  Tule-
vaisuudessa onkin kai niin, että toimittaja ei 
enää kysy valmentajalta mestaruuksien vaan 
konkurssien määrää.

Aihe koskettaa myös pieksämäkeläistä 
lentopalloa.  Korrektiussyyt estävät kuitenkin 
lehteämme kommentoimasta muuten kuin 
oman seuramme osalta.  Tietynlainen julki-
suusperiaate ja rehellisyyshän  on seurannut 
Tsemppiä koko sen historian ajan.  Joistakin 
asioista on silti vuosien saatossa vaiettu.  Ne 
on haluttu pitää seuran sisäisinä juttuina.  Nyt 
niihinkin on pakko puuttua, koska ei tarvitse 
olla säätyttö Mette Mannonen voidakseen 
ennustaa likapyykin pesun alkaneen.

Santasportia koskeneessa jutussa to-
dettiin, että seuran pelaajapalkkiot ovat olleet 
viikkoja myöhässä ja ihmeteltiin kuinka hyvin 
pelaajat ovat silti pelanneet finaalisarjoissa.  
Pieksämäen Tsempillä on tästä huomattavan 
paljon enemmän kokemusta.  Seuralta on 
jäänyt rästiin pelaaja- ja valmentajapalkat 
vuodesta 1982 alkaen.  Tämä on ollut pitkään 

Antti Niemi
– jalkapalloseura Hakaa intohimoisesti kannattava lentopallomies

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

– verraton veikko...

Tsemppimobiili liekeissä

vaiettu salaisuus.  Summa on vähennysten 
jälkeen noin kuusi miljoonaa euroa.  Heikkisen 
Pena, Teittisen Ossi ja Perkisen Ripe ovat 
tosin pyytäneet palkanmaksua kaloissa, 
kun on ollut niin huono talvikalastuskausi.  
Vaatimukset on osoitettu urheilijoiden ja 
valmentajien palkkaturvalautakunnalle.

Veto on varsin järkevä.  Se on nimit-
täin ainoa instanssi, joka voi ehkä vaikut-
taa asiantilaan.  Tietoon on nimittäin tul-
lut, että Tsempin jokainen pelaaja- ja valmen-
tajasopimus sisältää näkymättömällä mus-
teella kirjoitetun liitteen, jossa asianosaiset 
sitoutuvat olemaan esittämättä vaatimuksia 
toisiaan kohtaan palkka-asioissa.  

Todellisuudessa seuramme onkin hyväs-
sä kunnossa taloudellisesti.  Jopa niin hyväs-
sä, että asiaa on täytynyt pitää salassa.  
Se ei kuitenkaan ole ollut ollenkaan help-
poa.  Salaisuuden paljastumisen läheltä-
pititilanteita on ollut monia.  Viimeisin on 
B-tyttöjen leirimatkalta jossakin Keski-
Suomessa.  Tunnetusti ulospäin kovia kokenut 
Tsemppimobiili hyytyi matkalle.  Hyytymisen 
syy oli niinkin proosallinen kuin auton 
konehuoneesta löytyneet tyttöjen pitkät 
kalsarit.  Ne olivat kadonneet vuosi sitten 
IS-Urheilun järjestämällä Ilkka Jääskeläisen 
keikalla.
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Mobiili jouduttiin hinaamaan Fordien 
virittäjänä tunnetujen Ikävalkon veljesten 
autohuollon eteen.

Nyt paljastui, että Toyota Hiacea on 
kuljettanut aina luotettava Ford-moottori.  
Köyhemmille seuroille on vain haluttu näyttää, 
että japsilla mekin vain tässä ajellaan.  Se 

on opettanut samalla pelaajille nöyryyttä, 
kun on pitänyt nousta julkisilla paikoilla 
japanilaisesta autosta.

Tulevaisuudessa taloudenpito nousee 
entistä tärkeämmäksi.  Seuran johtokunta on 
isojen haasteiden edessä.  Pakinoitsijana 
tunnen myös vastuuni.  Pelkkiä pilkkakirveitä 

ei kannata heitellä, kun voi osal-
listua keskusteluun ihan kon-
kreettisella tasolla.  Talouden suu-
rista linjoista voisi ottaa esille kah-
vin hinnan.  Jos kupillinen kahvia 
maksaisikin viisikymmentä cent-
tiä euron sijaan, niin pelkällä 
kahvinjuonnin lisäyksellä taloutta 
paikattaisiin kauden aikana aina-
kin kahdellakymmenellä eurolla.

Kahvia taas pystyttäisiin 
säästämään sillä tavalla, että val-
mentajakahvit tarjottaisiin tur-
nauksen jälkeen vain niille val-
mentajille, jotka ovat antaneet 
junnutuomareiden tuomita rau-
hassa.

Näkymättömällä musteella 
kirjoitettuun pelaaja- ja valmen-
tajasopimukseen voisi myös teh-
dä sellaisen muutoksen, että 
pelaajan ja valmentajan palkka-
vaatimukset seuraa kohtaan 
poistettaisiin, mutta säilytettäisiin 
edelleen pelaajille ja valmentajille 
mahdollisuus maksaa harras-
tuksestaan niin kuin tähänkin asti.  
Niin ja B-poikien hiustenvär-
jäyskuluista seuran on sanou-
duttava irti.  Kysymys ei ole sen-
tään salibandyseurasta.

 
Martantien 

Janne Tähkä
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Pieksämäki: Kauppakatu 5, puh. 010 512 2965
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Alkuvuodesta käynnistynyt vauvajumppa 
on houkutellut mukaan 9 vauvaa ja aikuista. 
Vauvajumpassa jumpataan yhdessä ja erikseen; 
välillä vauvat temppuilevat ja välillä aikuisten 
lihaskunto joutuu koetukselle. 

Vauvajumppaa
Kevään aikana jumpan aiheina on ollut 

mm. vauvojen kuntorata ja vauvabic. Lisäksi 
on leiki�y ja taiteiltu palloilla, huiveilla, 
lakanoilla ja leikkivarjolla. 

Syksyllä vauvajumppa muu�aa hieman 
muotoaan ja siitä tulee 
taaperojumppa, joka on 
tarkoite�u 1–2-vuotiail-
le ja heidän vanhemmil-
leen. Ohjaajana Anne 
Holopainen Miro-pojan 
kanssa. 
Tervetuloa syksyllä 
mukaan!

Vauvat ylhäältä vasemmalta 
Miro, Niklas, Henna ja Ada-
Emilia, alh. vasemmalta 
Jadelin, Veeti ja Sara.
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