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Syksy 2008

öKutsu perinteiseen joulujuhlaan
öPaso esittäytyy
öAntin pakina

Sisältö

Tsempin A-tytöt ja -pojat olivat sarjojensa voittajia. 
Kuva viime kesän Savonlinnan Power cupista.
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Nostat tai passaat
ota suunta
SampoPankkiin

Pieksämäen konttori
Kauppakatu 5, puh. 010 546 0690
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330 000 000!!!!
Tämän pääkirjoituksen otsikko ei tarkoita Antti Niemen 
Fordilla ajamien kilometrien määrää, ei allekirjoittaneen 
Tsempin puheenjohtajan peräkkäin onnistuneita aloitus-
syöttöjä (mikä muuten on maailman helpoin asia) eikä 
myöskään Teemu Selänteen palkkatuloja.

Kyseinen lukema 330 miljoonaa euroa on sen 
vapaaehtoistyön hinta,  joka kertyy,  jos 6000:n nuoriso-
työtä tekevän järjestön,  yhdistyksen tai urheiluseurojen 
vuoden vapaaehtoistyö hinnoiteltaisiin noin 10 euron 
tuntipalkalla. Tuo summa avaa mahtavan näkymän siihen 
uskomattomaan työhön, mitä Suomessa tänä päivänä lasten 
ja nuorten hyväksi tehdään. Olisitko osannut kuvitella tätä 
ollenkaan?

Jos Pieksämäen Tsemppi 82:n pelkkä joukkueiden 
valmentajien (37 kappaletta tällä hetkellä) työ lasketaan, 
saadaan sen arvoksi 48 000 euroa vuodessa. Ja tähän vielä 
lisäksi tulee niiden lukemattomien isien ja äitien aherrus, 
jotka osallistuvat viikottain turnausmatkoihin, pitävät 
kanttiinia ja osallistuvat erilaisiin talkoisiin. Lopullinen 
summa kasvaa melko suureksi.

Hyvät tsemppiläiset! Kertokoon nuo luvut siitä, kuinka 
arvokasta työtä me vapaaehtoiset teemme. Ilman tätä 
panosta Tsempin toiminta ei tässa laajuudessaan onnistuisi! 

Hienoa, että jaksatte! Se työ ei mene hukkaan!

Heikki "Hopo" Holopainen, 
puheenjohtaja 

Pääkirjoitus

Kaaritie 12, 
76150 Pieksämäki,
puh. 0207 291 801
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Tsemppi ja PASO

Vastauksista on vastuussa koulutus-
johtaja Lassi Kiviluoto, joka tunne-
taan paikkakunnalla myös lento-
pallomiehenä. Tsemppikään ei ole 
Lassille ihan vieras seura. Miehen 
CV:sta löytyy kuin löytyykin 
juniorivalmennusta.

PASO on ollut hieno yhteistyö-
kumppani Tsempille. Mitä nuo 
neljä mystistä kirjainta tarkoit-
tavat?

PASO on Pieksämäen Ammatti-
opiStO eli kaikki nuo kirjaimet 
löytyvät oppilaitoksen nimestä.

SPONSORIT ESITTELYSSÄ   Osa I

Tsemppiläinen aloittaa sponsoriesittelysarjansa tutkimalla, 
mitä kirjainsarjan PASO taakse kätkeytyy.  

Haastattelijana Antti Niemi.

Tämä ehdotus voitti oppilaitoksen 
nimikilpailun, kun KESO siirtyi 
historiaan vuoden 2004 lopussa.

aaaa

Olen harrastanut kotimaan mat-
kailua PASO:n vihreillä ohjuk-
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silla.  Kertaakaan ei ole jääty 
tielle.  Onko salaisuus ollut vain 
Pöntisen Pekan ajotekniikassa?

PASO:n autojen huollosta vastaa 
Lapin Seppo ja niiden käytöstä 
Häkkisen Juha. Nämä miehet var-
mistavat, että tsemppiläiset saavat 
luotettavasti toimivan auton.

aaaa

Odottaako sponsori seuralta 
muuta kuin että Kataisen vel-
jekset siivoaisivat auton seuraa-
valla kerralla paremmin?

Totta kai odotamme nuhteetonta 
käyttäytymistä pelireissuilla, kun 
PASO:n autoilla liikutaan.

Tietysti myös paljon voittoja 
peleissä ja iloisia ilmeitä silloinkin, 
jos sattuu tulemaan takkiin.

aaaa

Lentopallo ja PASO ja sitä 
ennen KESO ovat olleet pitkään 
toistensa kanssa tekemisissä.  
Mistä kaikki sai alkunsa?

Lentopallo aloitti kauppaoppilai-
toksen Urheilumarkkinointilinjana 
vuonna 1989 ja valmennuksesta 
vastasi Kososen Reni. Lentopallo oli 
ollut pitkään myös amiksessa 
henkilöstön ykköslaji Povelaisen 
Voten johdolla.

Allekirjoittanutkin pääsi taloon 
töihin varmaan osin lentopal-
lotaustan vuoksi vuonna 1990.

Eikä nykyäänkään henkilöstöä 
rekrytoidessa lentopallon taita-
misesta ole mitään haittaa…

aaaa

Mitä sellaista PASO:ssa vie-
lä on, jota moni pieksämäke-
läinenkään ei tiedä?

PASO tukee laajasti paikkakunnan 
nuorisoliikuntaa, ei pelkästään len-

topalloa.  Olemme mukana omalla 
panoksellamme muun muassa jal-
kapallossa, salibandyssä ja jääkie-
kossa.

Niin ja PASOlla on paikkakunnan 
parasta kouluruokaa ja viihtyisä 
kanttiini!

aaaa

Jos sinun pitäisi itse valita joku 
opiskeluala nyt, niin minkä va-
litsisit?

Valitsisin PASO:lta kone- ja metal-
lialan. Suorittaisin kaksoistut-

kinnon pitkällä matematiikalla ja 
fysiikalla höystettynä.

aaaa

Urheilulajeja on kuuleman mu-
kaan muitakin kuin lentopallo.  
Onko sinulla jokin erityisen 
rakas laji?

Rakasta lajia ei ole muuta kuin len-
topallo. Kun polvet eivät enää 
kunnolla kestä pelaamista, niin 
kuntoilun vuoksi harrastan sauva-
kävelyä, hiihtoa ja mölkyn pelaa-
mista.
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ANTIN PAKINA

Antti Niemi
– jalkapalloseura Hakaa intohimoisesti kannattava lentopallomies

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

– verraton veikko...

Naisten maajoukkuevalmentaja 
Marko Siivosen Pieksämäen vie-
railun syistä on liikkunut julki-
suudessa monenlaisia huhuja. 
Talveksi puretun torikahvilan 
vaiheilla puhuttiin Pieksämäki 
Volley-Kuusamon Pallo-Karhut 
-ottelun pelaajien tarkkailusta. 
Lukion tarkoin vartioidussa salai-
sessa tupakkahuoneessa puoles-
taan arveltiin hänen kiinnos-
tuksensa kohteena olleen B-tyt-
töjen alueleirin.

Vierailun todellinen syy pal-
jastuu nyt. Marko Siivonen, mei-
dän valmentajagurujen kesken 
Marketta, halusi vihdoin 
tutustua Bunkkeriin, kaikkien 
salien äitiin, ja samalla nähdä 
luonnossa, kuinka Tsempin B-
tyttöjen kakkosjoukkuetta, 
Team Sekundaa, valmennetaan.

Pyhiinvaellusmatkasta tuli-
kin antoisa. Salihan on jo itses-
sään nähtävyys.  Alvar Aallon op-
pilaiden kädenjälki näkyy sii-
nä. Erityistä huomiota sai seinä-
ratkaisu, jossa ilmastointijär-
jestelmä on ulotettu osittain ken-
tän alueelle. Moni luulee, että 

Bunkkerin synkeä salaisuus

kysymyksessä on suunnittelu-
virhe.  Näin ei kuitenkaan ole 
asian laita.

Lentopalloon perehtynyt aalto-
lainen koulukunta ymmärsi salia 
suunnitellessaan, että ratkaisul-
laan se haastaa passarin laita-
hyökkäyksen rakentelun sekä 
antaa myös miettimistä syöttö-
paikalle marssivalle juniorille, 
kuinka sijoittaa pallo viitos-
kulmaan kulman taakse.

Myös verkon asentaminen oikeal-
le korkeudelle kiinnosti kovasti 
maajoukkuevalmentajaa. Kaik-
kien Bunkkerissa käyneiden tun-
temat kaksi puupalikkaa saatta-
vat näyttää satunnaisilta puu-
palikoilta, mutta niillä on aivan 
oma erityinen tehtävänsä silloin 
kun verkon korkeutta ei säädetä 
vanhalla lentopallolla.

Team Sekundan valmennus he-
rätti Markossa myös ihastus-
ta.  Hän kiitteli kovasti valmen-
tajien omaperäisiä ratkaisuja.  
Harjoituksissa ei ole esimerkik-
si pelkästään painotettu hyök-
käyspelin ainutkertaisuutta syöt-
tämällä helppoja ala-aloituksia, 

vaan palloihin oli myös ra-
kennettu kahvoja, joilla pallo 
voitiin kantaa passarille turval-
lisesti.

Harjoitusmotivaatio ihmetytti 
myös maajoukkuevalmentajaa.  
Hän ihaili sitä, että pelaajat eivät 
hymyilleet harjoituksen aikana.

Valmentajien oli pakko pal-
jastaa, että joukkueella on sakko-
kassa, johon pelaaja joutuu mak-
samaan euron jokaisesta hymys-
tä. Sakkokassan tuotto on tarkoi-
tus käyttää pikaruokaan peli-
matkoilla. Siitä saa niin sanottuja 
nopeita proteiineja.

Vierailun huippuhetki oli, 
kun Lentopalloliiton kanssa teh-
tiin sopimus, jossa Team Sekun-
dan valmentajat pysyttelevät 
mahdollisimman pitkiä aikoja 
Bunkkerissa kehittämässä uu-
sia valmennusmetodeja.  Hyöty 
oli molemminpuolinen.  Valmen-
tajilla olisi mielekästä tekemis-
tä vapaa-aikoinaan ja maanpääl-
linen lentopallo saisi olla rauhas-
sa.

Martantien Dennis 
Ei Aina Niin Wise
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paso.fi
puh. 040 3056 611/Maarit
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Pieksämäen Tsemppi 82 ry:n

Syyskokous 
keskiviikkona 26.11.2008 klo 18.00

Pieksämäen Seudun Liikunnan toimistolla   
(Kukkaroniementie 4 )

 Tervetuloa!       Johtokunta

Pieksämäen Tsempin 

perinteinen joulujuhla
13.12.08 klo 17 Partaharjussa

   1  joulupuuro
   2  torttukahvit
   3  ohjelmaa koko perheelle

Tervetuloa!


