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A-pojat pronssimitaleissaan
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Nostat tai passaat
ota suunta
SampoPankkiin

Pieksämäen konttori
Kauppakatu 5, puh. 010 546 0690

KESÄN PELEIHIN!!!    
MIKASA BIITSIPALLOT ELMOSPORTISTA!!

UMBRO SX VARUSTELAUKKU
kolme kokoa 

alk.16,90

STAR BEACHVOLLEY 
Harrastajan biitsipallo.
Uusi laadukas pehmeä pinta 

16,90

MIKASA VLS200
Virallinen ”ykkösbiitsipallo”  

46,90

Kaaritie 12, 
76150 Pieksämäki,
puh. 0207 291 801
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Pääkirjoitus

Etelä-Savon liikunnan kevätkokouksessa kerrottiin mielenkiintoi-
sesta tutkimuksesta, jossa selvitettiin urheiluseuran rakennetta. 
Urheiluseura kuvattiin sisäkkäisinä kehinä, joista jokainen kehä 
kuvasi seuran erilaisia vastuunkantajia.

Sisin kehä oli hyvin pieni. Sen muodostavat "insiderit", seuran 
todelliset ydinhenkilöt, seuran sielut, joiden ympärille seura 
rakentuu. Tsempistä puhuttaessa voitaisiin puhua noin kymme-
nestä henkilöstä.

Seuraava kehä, "regulaarit" on jo paljon suurempi. Siihen kuuluvat 
kiinteästi seuraan sitoutuneet henkilöt, eri joukkueiden toimin-
nan pyörittäjät, seuratoimintaan tiukasti antautuneet. Tsemppissä 
luulisin heitä olevan todella kunnioitettava määrä, noin 60 – 70 
henkilöä.

Kolmannen kehän sisällä ovat "turistit",  joskus seuratoimintaan 
osallistuvat, silloin tällöin talkoissa kävijät, joskus turnausjärjestelyi-
hin osallistujat. Heitä Tsempissä on varmaan noin 40 – 50 henkilöä.
     
Uloimman kehän muodostavat "muukalaiset",  joiden ainoa kiin-
nekohta seuraan on se, että juniori on seuran toiminnassa, muuten 
ei riitä aikaa, kiinnostusta tai halua Pieksämäen Tsemppi 82:lle. Jos 
juniorit poislaskettuna seuran jäsenmääräksi jää noin 230 henkilöä, 
jää muukalaisten määräksi noin 100-120 ihmistä.

Hyvä tsemppiläinen! Mietipä itseksesi, mihin ryhmään lasket kuu-
luvasi. Ja ajattele sitten, että sinä voit omalta osaltasi lisätä seuran 
toimintaa, pyrkimällä sisemmälle kehälle. 

Rakkaat "muukalaiset"  teitä kaikkia tarvitaan, teille kaikille on 
seurassa puuhaa, tekin voitte olla yhdessä luomassa Pieksämäen 
Tsempistä lentopalloseuraa, jossa jokaisen juniorin on hyvä har-
rastaa ja myös kasvaa kohti tasapainoista aikuisuutta!!!

Heikki "Hopo" Holopainen
puheenjohtaja

KAIKKI MUKAAN!!!
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Liikkarit

3-4 ja 5-6- vuotiaiden liikun-
taleikkikoulut kaupungissa ovat 
jatkuneet keväällä 2009. Ryhmiin 
osallistunut kymmenkunta lasta, 
pienten ryhmä ollut hieman 
suositumpi. Kausi jo melkein pää-
töksessään, 15 kerran kokoon-
tumisesta jäljellä yksi, päätöskerta 
Partaharjussa. 

Olemme kokoontuneet ryhmän 
kanssa pääsääntöisesti perjantaisin 
Harjun koululla eri teemoin, 
kevään aikana mm. purkkijalat, 
häntäpallot, temppurata, pallot ja 
hernepussit ovat tulleet tutuiksi. 
Uimassa olemme käyneet kaksi 
kertaa ja kerran ratsastamassa (syk-
sypuolella harrastimme pari ker-
taa luistelua ja kerran ratsas-
tusta), osallistujat olleet aidon in-
nostuneita. Partaharjussa metsä-
retki rastiratoineen, makkaran-
paistoineen sekä liikuntaleikkikou-
lutodistusten jakoineen on var-
masti oiva päätös kaudelle.

Lisäksi Naarajärvellä kokoontui 
liikkariryhmä ja Taaperot.

F-junnut 
F-junnut kiersivät kauden aikana 
kahden joukkueen voimalla kol-

Tsemppiläisten kevät 2009

messa eri turnauksessa. Kotiin tuo-
misina oli jokaisesta turnauksesta 
ensimmäinen tai toinen sija jom-
mallakummalla joukkueella.

E-junnut 
Syyskausi meni harjoitusten mer-
keissä. Mukaan tuli monia uusia 
innokkaita palloilijoita ja uusia val-
mentajia. Kevätpuolella joukkueet 
kiersivät kolme eri turnausta vaih-
televalla menestyksellä. 

D-tytöt 
1-joukkue voitti hienosti alue-
kultaa ja sama joukkue pelasi 
myös C-supersarjaa kevätkaudella 
hakien kokemusta ensi vuodeksi 
siirtyessään pelaamaan C-ikäisiin. 
2-joukkue sijoittui aluesarjassa si-
jalle 7 ja 4-joukkue sijalle 10. 3-
ja 5-joukkueet pelasivat kevät-
kaudella tiikerisarjaa ollen sijoilla 
5 ja 7.

D-pojat 
1-joukkue saavutti aluesarjassa hie-
nosti pronssimitalit vajaamiehi-
tyksellä ja vajaakuntoisena. Myös 
nämä pojat hakivat kokemusta 
ensi kautta varten C-supersarjasta. 
2-joukkue pelasi kevätkaudella 

Idän Tiikerisarjaa saavuttaen ho-
peaa.

C-pojat 
Saavuttivat hienon kauden jälkeen 
SM-finaalipaikan. Finaalit pelattiin 
25.-26.4 Laihialla. Siellä poikien 
peli ei kulkenut lainkaan omalla 
tasolla, harmittavia tappioita 1-2 
tuli toisensa jälkeen. Loppusijoitus 
pojilla oli 11:sta.

C-tytöt 
C-tytöt pelasivat kahden jouk-
kueen voimassa SM-sarjaa pudoten 
täpärästi välieristä.

B-pojat 
B-pojat etenivät hienosti kauden 
aikana SM-finaaleihin saakka. 
Finaalit pelattiin Kuortaneella 18.-
19.4. Pojat olivat kymmenensiä 12 
joukkueen turnauksessa.

B-tytöt 
1-joukkue pelasi kevätkauden SM-
sarjaa, saavuttaen välierissä kol-
mannen sijan ja tippuen niukasti 
finaaleista. 2-joukkue pelasi super-
sarjaa, ollen siellä pronssilla.

F-junnut C-pojat B-tytöt
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A-tytöt D-tytöt

A-tytöt 
pelasivat SM-finaaleissa 25.-
26.4 Rovaniemellä. Tytöt ylsivät 
sijalle 9. Voitto sunnuntaina Pui-
jo Volleysta maistui erityisen ma-
kealta. Tsemppipelaajaksi jouk-
kueesta valittiin Henna Ovaskai-
nen.

A-pojat 
A-pojat pelasivat omat SM-fi-
naalinsa 25.-26.4 Viialassa. Lauan-
taina pojat selvittivät tiensä puh-
taalla pelillä jatkoon. Sunnuntaina 
samat otteet jatkuivat aamun en-
simmäisessä pelissä, jossa Tsemppi 
kukisti Passarit puhtaasti 2-0.

Niukka tappio MuRi:lle eli Mu-
talan Riennolle katkasi tien finaa-
lipeliin. Pronssipelissä pojat koh-
tasivat Saarijärven Pullistuksen ja 
voittivat pelin 2-1, joten prons-
simitalit matkasivat Pieksä-
mäelle. 
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JUNIORIPÄÄLLIKKÖ ESITTELYSSÄ
Jari Tick   

Syntynyt Pielavedellä 13.02.
1963. Perheeseen kuuluu vai-
mo ja kaksi lasta. Pielavedellä hän 
pelasi juniori sarjaa. Pieksämäel-
le hän saapui työn perässä vuon-
na 1989. Jarin leipätyö on kiin-
teistöhoitajana. Uusi kipinä lento-
palloon syttyi, kun hänet pyydet-
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tiin Pieksämäki Volleyn jouk-
kueen johtajaksi, jossa hän toimi 
kolme vuotta.

Nykyisin Jari valmentaa nuorem-
pia C-tyttöjä, jossa myös hänen 
oma tyttärensä pelaa. Tyttöjen mie-
lestä Jari on valmentajana erin-

omainen, koska osaa neuvoa asiat 
oikein, eikä hermostu ja on aina 
iloinen.

Lempiruoka Jarille on kalakukko, 
jonka hän tekee usein itse hieman 
vaimon avustuksella.

Tevetuloa Jari!!!
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Vuoden 2009 Power Cup kaupunki 
on Oulu 4.-7. kesäkuuta.

Majoituskoulumme Oulussa on Oulujoen koulu, josta Ouluhalliin matkaa kertyy 4,9 
km.  Tieto majoituskoulusta tuli tätä kirjoitettaessa, joten suunniteltuihin matkajärjestelyihin 
voi tulla vielä muutoksia johtuen pitkästä matkasta majoituskoulun ja pelipaikkojen välillä. 

Lisätietoja tulee seuran kotisivulle www.pieksamaentsemppi.fi   ja lisäksi kannattaa vie-
railla Power Cupin infosivuilla http://lentopalloliitto-fi/directo.fi/powercup, josta löytyy tietoa 
kaikesta tapahtumaan liittyen.

Avajaiset Ouluhallissa alkavat torstaina klo 12.30,  
jonka jälkeen pelit F-B-ikäisillä klo15 alkaen.

Oulun Power Cup-tapahtuman keskuspaikkana toimii Ouluhalli.

PELIALUE A:  Pesäpallostadion, alusta: hiekkatekonurmi:  F-E, D-ikäiset
PELIALUE B:  Huuhkajanpuisto, alusta: nurmi:  D,C,B
PELIALUE C:  Sairaalanrinteenkenttä, alusta: nurmi:  A-N22

Kaikki ruokailevat Ouluhallissa.  Kaikki ruuat ovat vähälaktoosisia!!!

      
makuualusta, makuupussi, yöasu, pyyhe, peseytymisvälineet, vaihtovaat-
teet (sukkia!), uimapuku, juomapullo, lippis/huivi, aurinkolasit, aurinkorasva, 
sadeasu, reppu ja tietysti peliasu (paita, shortsit, verkkarit, takki, lenkkarit). 
Säiden vaihteluun kannattaa varautua, vaikka aurinkoa toivomme!

Lista lähtijöistä joukkueittain on esillä seuran nettisivuilla, valmentajat käykää tarkista-
massa oman joukkueenne lähtijät. 

Jos jonkun nimi ei ole listalla, ota välittömästi yhteyttä 
 Juha Korhoseen p.050-5274320 tai 
 Sari Kuivalaiseen p 050-3589507.

Jos sinulla on kysyttävää soita 

 Tuula 040-8298946 tai Sari 050-3589507. 

           

Power Cup info

Matkalle mukaan

Power Cup info
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ANTIN PAKINA

Antti Niemi
– jalkapalloseura Hakaa intohimoisesti kannattava lentopallomies

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

– verraton veikko...

Edellisestä pakinastani oli vä-
hällä tulla viimeinen.  Nimimerkit 
olivat loppuneet.  Löysin kuitenkin 
siivotessani (!) vielä yhden, joten 
olkoon tämä sitten se den sista.

Pakinointi on välillä ollut haus-
kaa. Hauskaksi sen tekee se, että 
siinä toteutuu hyvin sinettiseuran 
kaikki pelaa -ajatus. 

Me Tsemppiläisen pakinoitsijat 
olemme kaikki saaneet tasaisesti 
peliaikaa. Ketään ei ole siirretty 
esimerkiksi kirjoittamaan pääkir-
joituksia. Oma sivutoiminen val-
mentajan pestini on johtunut häi-
riöissä vasemman aivolohkon 
alueella. Sama lohko kehottaa 
arvostamaan kunnon roskaruokaa.

Tuomaritkaan eivät ole liiem-
mälti estäneet kovaakaan peliä.  
Muutama poikittainen maila on to-
sin saattanut jäädä heiltä vi-
heltämättä, mutta he ovat ym-
märtäneet hyvin, että pakinoin-
ti on miesten peliä. Neitipakinointi 
ei kuulu ainakaan playoff-ke-
vääseen.

Sarjajärjestelmä on aiheuttanut 
ehkä eniten pahaa mieltä. Joka 
kevät on käyty kiivas keskustelu, 
eikö näiden kirjoittaja voi koskaan 
pudota. Huononkin kauden päät-
teeksi sama jaarittelu jatkuu. 
Kirjoittajan näkökulma on tietysti 

päinvastainen. Hänen mielestä lu-
kijan tulisi putoilla.

Suljetussa sarjassa on kuitenkin 
niin paljon heikkouksia, että on 
hyvä, että Suomen Lentopalloliitto 
on vihdoin päätynyt avaamaan 
tämän palstan. Avaamisen taus-
talla on myös se, että nykyisen 
pakinoitsijan talous on lehtitietojen 
mukaan lähellä konkurssia. Hän 
kun erehtyi lyömään vetoa, että 
Juhani Tamminen pystyy selit-
tämään Sportin ratkaisevan 0–3-
häviön voitoksi ja patasydämen 
pinkiksi.  

Heikossa taloudellisessa tilan-
teessa olevat pakinoitsijat ovat 
kuitenkin aina riski. Sopupa-
kinoiden todennäköisyys kasvaa 
samassa suhteessa kuin sen lii-
gakarsinnan hävinneen valmenta-
jan selitykset.

Ennalta arvattavia pakinoita syn-
tyy pakon sanelemana.

Kirjoitteluni, jota moni on ku-
vannut myös terrorismiksi, on läh-
tenyt ajatuksesta, että asioita voi 
katsella monelta kantilta. Olen ha-
lunnut muistuttaa, että monta 
asiaa pitää tapahtua, ennen kuin 
pieni juniori on kentällä oikealla 
paikalla. Tulosvastuustakin on tul-
lut kirjoiteltua ehkä eri tavalla 
kuin moni muu. Tulos ja vastuu 

mitataan muullakin kuin nume-
roilla tai senteillä.

Itse peli pelataan pakinoitsijankin 
mielestä kentällä. Pelataan, katso-
taan tulos ja mennään pikaruo-
kapaikan kautta kotiin. Joskus vä-
hän harjoitellaankin.

Pelissä on hienoa, että se on vain 
peliä. Näin on, vaikka häviäminen 
sattuu ja voittaminen nostaa pil-
viin. Liika itkeminen on turhaa. 
Yhtä turhaa on kuvitella, että 
kysymys on jostakin elämää isom-
masta. Häviötä ei puhuta voitoksi 
tai voittoa häviöksi.  Tuomarit ja 
sarjajärjestelmä kuuluvat myös pe-
liin.

Sen yhden valmentajan itkut 
liigakarsinnan jälkeen tuntuivat lä-
hinnä lapsellisilta. Varsinkin kun 
hän itkujensa päätteeksi tarjosi hi-
kistä takkiaan hennolle naistoimit-
tajalle, joka oli kysynyt: Onko itse-
tutkistelun paikka häviön jälkeen?

Oudoltakin se takkiepisodi tun-
tui. Takkihan oli niin isoegoisen 
miehen, että sitä olisi voinut käyt-
tää isonkin tulipalon sammutus-
peitteenä.

Pakinointikin on myös  vain paki-
nointia. Joskus yhtä sekavaa kuin 
itse peli. Tätä ei urheilutoimitta-
jakaan saisi aina selvään muotoon, 

Den sista
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vaikka hän pystyy kirjoittamaan 
pelin käännekohdista siinä samassa 
pelissä, jossa katsojat näkivät vain 
hirveää koheltamista.

Urani jatko on vielä hämärän 
peitossa. Monta mielenkiintoista 

tarjousta on toki tullut, mutta nii-
tä täytyy harkita kaikessa rauhassa. 
Yksi tapahtuma on kuitenkin lyöty 
lukkoon. Olen kommentaattorina 
joskus ensi kesänä hegemonia-
kamppailussa SaPa-HuPa yhdessä 

Esko Tarvosen ja Pasi Frilanderin 
kanssa, mikäli he ovat palanneet jo 
lopputurnauksista.

Martantien 
Juhani Kaikki kiusaa 

Tamminen
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  ☺ palkitsemiset
  ☺ kahvi/mehutarjoilu
  ☺ makkaranpaistoa
  ☺ Power Cup info
  ☺ mahdollisesti    
          yllätysvieraita!

KAUDEN 
PÄÄTTÄJÄISET  

PARTAHARJULLA
   SUNNUNTAINA
24.5 KLO 18 ALKAEN

Tervetuloa!


