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Kiireetöntä
Joulun odotusta!
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Nostat tai passaat
ota suunta
SampoPankkiin

Pieksämäen konttori
Kauppakatu 5, puh. 010 546 0690

             BEACH VOLLEY-
     jaoston perustamisilmoitus
Tsemppi on menestyksekkäästi järjestänyt lukuisana 
kesänä Junior beach volley -turnauksen. 

Tämän johdosta olisikin mielekästä perustaa seuraan beach volley 
-jaosto, joka koordinoisi ja järjestäisi kesän turnauksen, sekä olisi 
yhdistävänä tekijänä pelaajien, seuran ja Lentopalloliiton välillä.

Nyt kaikki asiasta vähänkin kiinnostuneet ottakaa 
yhteyttä p. 044-3409682 ja ilmoittakaa kiinnostuksenne.

Kokouksen ajankohta ja paikka ilmoitetaan myöhemmin 
seuran nettisivuilla sekä kaikille yhteyttä ottaneille. 
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Pääkirjoitus

Pieksämäen Tsemppi 82:n syyskokouksessa 24.11.2009 tehtiin taas 
viisaita päätöksiä. Johtokuntaa uusittiin kolmella henkilöllä. 
Erovuoroisten Pentti Kuparisen ja Tarja Laitisen tilalle valittiin Jari Tick 
ja Petri Tarvonen sekä nuorten edustajaksi Paula Laaksonen. 
Kiitos Pena ja Tarja hienosta johtokuntajaksosta ja tervetuloa Jari, Petri 
ja Paula tärkeään hommaan viemään hienoa seuraa eteenpäin. 
Jorma Laasonen, Juha Korhonen ja Tuula-Poimala Ylönen jatkavat 
johtokunnassa.

Johtokunta päätti myös ottaa seuran uudeksi urheilumuodoksi 
FITVOLLEYN. Tässäpä pientä selitystä niille monille, jotka ovat alle-
kirjoittaneelta jo ehtineet kysymään, mitä se Fitvolley oikein on ? 

Fitvolley on Lentopalloliiton urheilumuoto lähinnä aikuisille harraste-, 
hyvinvointi- ja työpaikkaliikuntaan. Se on helppo lentopallon muoto, 
joka sopii myös niille, jotka koululiikunnassa ovat säikähtäneet kovaa 
palloa, saaneet joltakin pelikaverilta haukut taidoistaan tai jäänet kivi-
seinän ja pallon väliin huippupelaajan iskun tielle. 
Nyt näitä asioita ei tarvitse pelätä.

Fitvolleyta pelataan pehmopallolla. Pallon saa sopimuksen mukaan 
vaikka heittää, ottaa kopiksi tai antaa vaikka pompata lattian kautta. 
Fitvolley-tunti on suureksi osaksi muuta kuin pelaamista. 
Se on venyttelyä pallon kanssa, tasapainoilua pallon päällä tai 
vaikkapa nuoralla tanssia palloa pompotellen. Eli Fitvolley on hauskaa !

Tsemppiä Fitvolley koskettaa niin, että seura tarjoaa yrityksille ja 
yhteisöille liikuntailtapäiviä, joihin yhtenä osiona kuuluu Fitvolley, 
myöskin paljon kyseltyyn perheliikuntaan Fitvolley oiva harrastus. 
Seuralla on yhdeksän koulutettua Fitvolley-ohjaajaa. Perästä kuuluu.

Että sellaisia päätöksiä syyskokouksessa.

Heikki ”Hopo” Holopainen
Koulutettu Fitvolley -ohjaaja

Edelleen puheenjohtaja

PS. Jymyuutinen: Tsempin kasvatti Lauri Hakala on valittu 
Lentopalloliiton liittohallituksen jäseneksi vuodeksi 2010. 
Onneksi olkoon Lauri ja tsemppiä tärkeään tehtävään!

FITVOLLEY TULEE
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Palataan vielä hetkeksi viime 
kesän tunnelmiin Oulun Sunny 
Power Cupiin ja beach volley-
hin. Oulun Power Cupissa 
tsemppiläiset niittivät menestys-
tä useassa eri ikäluokassa. 

N22-sarjassa naiset saavuttivat 
hopeaa. Mitalit kaulassa kotiin 
palasivat myös A-pojat sekä A-
tytöt. Pojille kultaa ja tytöille ho-
peaa. Kymmenen sakissa oli lu-
kuisia muitakin joukkueita; B-
pojat sija 10, C-pojat sija 5, D-
pojat sija 4, D-tytöt sija 6, F-
junnut sija 5 sekä D-poikien 
tiikerisarja sija 5. 

Viime kesänä Tsemppiläisiä 
beach volleyn taitajia oli edustet-

Tsemppin kuulumisia

tuna useassa eri ikäluokassa ja 
menestystä tulikin. 

Junior Tour:in finaalissa poi-
kien U18 sarjassa pari Aspegren/
Tarkiainen 5. sija, tytöt Kauppi-
nen/Vahtermo 4. sija ja Vahtermo/
Hulkkonen 7. sija, poikien U16 
sarjassa pari Manninen/Aspe-
gren voittivat kultaa. Samoin 
poikien U14 sarjassa nuorempi 
pari Manninen/Aspegren ottivat 
ykköstilan, tyttöjen U14 sarjassa 
pari Parkkinen/Huovinen saivat 
hopeaa ja pari Kerminen/Vahtermo 
olivat viidensiä. 

Pieksämäellä järjestetty Ju-
nior Tour -osakilpailu oli taas 
kerran ylivoimaisesti eniten pa-
reja kerännyt tapahtuma ja C-tytöt.

Naisten 2-sarja Vipinä Tsemppi.

Kausi on pyörähtänyt taas käyntiin ja suurimmalla 
osalla joukkueita pelitkin jo alkaneet. 
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saikin kiitosta monelta tahol-
ta hyvien järjestelyjen ansios-
ta. Tästä iso KIITOS vastuu-
henkilöille, etenkin turnauksen 
päävastuunkantajalle Sini 
Korhoselle. Loistava suoritus! 

Katseet on jo suunnattu tule-
van kesän Junior Tour -kier-
tueeseen. Tässä yhteydessä onkin 
hyvä ottaa uudelleen esille 
beach-jaoston perustaminen. Jos 
olet kiinnostunut toiminnas-
ta, joulun jälkeen on tarkoitus 
järjestää beach-jaoston perusta-
miskokous (tästä ilmoitus  sivul-
la 2 tässä julkaisussa). 

Palataanpa alkaneeseen kau-
teen. Tsemppiläisiä lentopalloi-
lijoita on aloittanut harjoittelun 
14:sta ryhmässä, lisäksi liikka-
riryhmiä kokoontuu kaksi, taa-
perot 1-2-vuotiaat kokoontuvat 
samoin kerran viikossa. 

Uutena ryhmänä on aloit-
tanut maanantaisin Harjun kou-
lulla harrastajaryhmä, joka koos-
tuu lähinnä lukioikäisistä tytöis-
tä. 

Naiset pelaavat edelleen 2-
sarjaa ja miehet maakuntasarjaa. 
Yhdistetyssä joukkueessa Tsemp-
pi-Passarit eli Team Länsi-Savo 
pelaa myös tsemppiläisiä. Kaiken 
kaikkiaan liikekannalla on n.220 
tsemppiläistä pelaajaa ja val-
mentajaa. Heidän  lisäkseen jouk-
kueenjohtajat, talkooihmiset… 
joukko on suuri ja niin pitääkin 
olla. 

Toimintaa on monella taholla 
ja uutta toimintaa on tarkoitus 
käynnistää kevätpuolella. Mitä 
se tulee olemaan, jääköön se 
vielä salaisuudeksi.

Tsempin kotisivuja www.piek-
samaentsemppi.fi on pyritty 
uudistamaan ja tieto kaikista 
ajankohtaisista asioista löytyy 
sieltä. Kannattaa vierailla. 

Ylläpitäjänä toimii ”Puikki”
eli Ari Puikkonen. Kaikki jouk-
kuekohtainen materiaali; kuvat, 
jutut turnauksista ym. sähköpos-
titse Puikille ari.puikkonen@
gmail.com

Tsemppiä kaikille ja menestystä 
tuleviin turnauksiin!  
  Sartza ;

”Kaikilla on lahja, mutta vaatii 
suurta rohkeutta käyttää sitä; 
älä pelkää olla paras” 

Paulo Coelho

Power  Cupissa Oulussa.

C-pojat.
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SPONSORIT ESITTELYSSÄ   Osa II

Pieksämäen Lehti on osannut 
Pappilanmäelle koko sen ajan, 
kun olen siellä asunut. Hyvin 
harvoin tulee lähdettyä mat-
kaan ennen kuin on lukenut sen 
läpi.  Varsinkin urheilusivut py-
säyttävät.  Sieltä on mukava 
katsella, mitä paikkakunnan ur-
heilussa kulloinkin tapahtuu. 
Pieksämäen Lehti antaa ti-
laa sellaisellekin, minkä maa-
kuntalehdet sivuuttavat. Samoin 
on muidenkin uutisten kanssa.

Pieksämäen Lehti ja Pieksämäen 
Tsemppi ovat olleet monella 
tavalla yhteistyössä koko seu-
ran historian ajan. Sekä talou-
dellisesti että muutenkin. 
Jokainen seurasta julkaistu juttu 
on seuran kannalta arvokas.

Edellä kirjoitetun vuoksi on hyvä 
kysyä lehden päätoimittajalta, 
Sinikka Hakkaraiselta muutama 
visainen kysymys.

aaaa

1.  Pieksämäen Lehti tipah-
taa kolmesti viikossa mo-
neen pieksämäkeläiseen ko-
tiin.  
Millainen merkitys paikal-
lislehdellä mielestäsi on täl-
le alueelle?

Pieksämäen Lehti kirjoittaa Pieksämäen Tsempistä.
Haastattelijana Antti Niemi.

Tsemppi ja Pieksämäen Lehti

Mistäpä muusta lehdestä näkisit 
heti aamutuimaan omasi tai naa-
purin rouvan kuvan tai luki-
sit, miten mummon pikku kul-
tamussukka on pärjännyt Hippo-
hiihdoissa tai miten Tsempin C-
pojat ja D-tytöt ovat iskeneet 
kunniaa Pieksämäelle tai valit-
taisit, miksi teitä on hiekoitettu 
liian paljon tai liian vähän ja 
molemmissa tapauksissa väärään 
aikaan.

Paikallislehdessä uutiskynnys on 
niin matalalla, että siihen on vai-
kea kompastua. Samaan eivät 
suuremmat lehdet pysty.

Paikallislehti on paikkakun-
nan äänitorvi ja sen puolesta-
puhuja. Se ei tarkoita sitä, että 
aina pitäisi silittää kaikkea ja 
kaikkia myötäkarvaan. Lälly 
ei saa olla, mutta ei myöskään 
kaikkea räksyttävä rakki. 

aaaa

2.  Aloitan itse sanoma-
lehtien lukemisen takakan-
nesta ja siirryn nopeasti 
urheilusivuille.  
Miten päätoimittaja lukee 
lehtensä?

Myös minä aloitan aina ta-
kasivulta, mutta liioittelisin huo-

mattavasti jos väittäisin, että en-
simmäinen pysäkkini olisi ur-
heilusivuilla. Jättäydyn kyydis-
tä jo sarjakuvien kohdalla. Sen 
jälkeen selaan koko lehden ja 
pakitan mielenkiintoisiin uuti-
siin. 

aaaa

3.  Urheilusivujen suurku-
luttajana minusta on tul-
lut aika kriittinen luki-
ja.  Tuntuu aika koomiselta 
lukea joskus uutisena, että 
NHL:n harjoituspelissä jo-
ku suomalainen on syöt-
tänyt yhden maalin. 
Jos saisit päättää, millaisista 
asioista urheilusivuilla kir-
joitettaisiin?

Ai, onko NHL urheilua! Olen ai-
na luullut, että kyseessä on ta-
loussivujen bisnesuutisia, niin 
kuin formulajututkin. 

Vakavasti: lukisin mielelläni 
enemmän taustoittavia juttuja, 
joissa pohditaan vaikkapa huip-
pu-urheilun merkitystä maalle, 
kansakunnalle ja yksittäiselle 
ihmiselle. Onko puhdas urheilu 
enää koskaan mahdollista?

Henkilöhaastattelut ovat myös 
mielenkiintoisia niin, etteivät ur-
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heilijat esiintyisi vain ennätys-
tehtaina ja nyrjähteneinä nilk-
koina vaan kokonaisina ihmi-
sinä. Miksi ihmeessä joku uh-
raa niin paljon niin epävar-
maan uraan? Mitä hän on valmis 
maksamaan menestyksestä? 

aaaa

4. Pieksämäen Tsemppi on 
sinettiseura, jonka tulisi 
antaa lapsille ja nuorille 
mahdollisuus liikkua Nuori 
Suomi -hengessä.  Eli kaikil-
le peliaikaa ja onnistumisen 
elämyksiä. 
Mitä ajattelet noista peri-
aatteista?

Pelkkää hyvää. Liikunnan pitää 
olla lapselle iloa ja leikkiä eikä 
veri suussa puskemista jo vaippa-
ikäisestä lähtien. Ei kaikista tule 

kuitenkaan mestaruussarjalaisia, 
eikä tarvitsekaan tulla. Hyvä 
mieli on joskus parempi palkinto 
kuin kultamitali. 

Pieksämäen Lehti haluaa tukea 
Tsemppiä juuri siksi, että se tekee 
arvokasta työtä lasten ja nuorten 
parissa. Jos seurasta nousee täh-
tiä, hyvä. Jos siellä pelataan vain 
omaksi iloksi ja mielen virkis-
tykseksi, hyvä. Meille se riittää.

aaaa

5. Pieksämäen Lehti on 
uutisoinut ansiokkaasti 
Tsempin edesottamuksista 
ihan seuran perustamisesta 
asti. 
Tuleeko urheilusivuista pal-
jon palautetta?

Tulee. Palaute on jaoteltavissa 
kahteen pääosaan: 1. Lehdessä on 

liian vähän urheilua. 2. Lehdessä 
on liian paljon urheilua.

aaaa

6.  Olen kuullut huhuja, että 
työpaikallasi on keskusteltu 
Everton-legenda Dixie 
Deanista.  
Seuraatko muutakin urhei-
lua?

Dixie Deanhan on meillä tietysti 
jatkuvien pohdintojen aihe. Sen 
ohella olemme aktiivisesti kiin-
nostuneita David Beckhamin 
viimeisimmästä  hiusväristä em-
mekä ole lakanneet vieläkään 
ihmettelemästä Veikko Hakuli-
sen Oslossa vuonna 1952 hiih-
tämää viidenkympin aikaa 
3.33.33.

Pieksämäen Tsemppi on va-
littu mukaan Euroopan sosiaa-
lirahaston (ESR) ja Itä-Suomen 
Lääninhallituksen osarahoitta-
maan LIKE-hankkeeseen (Itä-

Suomen ja Kainuun liikunnan 
kehittämishanke) ajalle 2009–
2012. 

Hankkeella on kaksi päätavoi-
tetta: seurojen toiminnan kehit-

täminen ja hyvinvointipalvelu-
jen tuottaminen yhteistyökump-
paneille. Tsempin päätoimiseksi 
työntekijäksi LIKE-hankkeeseen 
on valittu Sari Kuivalainen. Sari 

LIKE-hanke
LIKE-hankkeen avulla monipuolisuutta seuran 

toimintaan.
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aloitti kaksi ja puoli vuotta kes-
tävän työrupeaman syyskuun alus-
sa.

Sari tuli ensimmäistä kertaa 
mukaan seuran toimintaan tal-
vella ennen Pieksämäen Power 
Cupia eli kaudella 2002–2003. 
Hänen lapsensa alkoivat tuolloin 
pelata lentopalloa ja äidin tie 
kävi talkoisiin. ”Rivitsemppiläi-
sestä” tuli johtokunnan jäsen 
vuonna 2007. Sari istui johto-
kunnassa myös syksyllä 2008, 
kun LIKE-hankkeesta alettiin 
keskustella.

Hankkeeseen päätettiin ha-
kea mukaan ja hakemuksen pe-
rusteella seuramme pääsi 16 
pilottiseuran joukkoon. Kaksi-
toista näistä seuroista on Etelä- 
ja Pohjois-Savosta sekä Pohjois-
Karjalasta ja neljä Kainuusta. 
Sari uskoo hankkeeseen valitun 
mahdollisimman monia eri 
lajeja edustavia seuroja, sillä 
monipuolisuus on valttia, kun 
uusia hankkeita käynnistetään. 

Hankkeen alkutaival on vaa-
tinut monen uuden asian 
opettelua. – Aikaa on kulunut 
hankkeeseen perehtyessä ja 
hankehallintoon tutustuessa, Sari 
kertoo. Paperisota ja byrokratia 
vievät mittavan osan työajasta, 
mutta Sari on myös ehtinyt 
valmistella vuodenvaihteen jäl-
keen aloitettavaa varsinaista toi-
mintaa mm. suunnittelemalla 
markkinointiesitteitä. 

Myös yhteistyökumppanei-
ta kartoitetaan, jotta toimin-
ta päästäisiin aloittamaan to-
den teolla alkuvuonna 2010. 
Ideana on, että Tsempin nykyisis-
tä yhteistyökumppaneista muo-
dostuisi pilottiryhmä, jolla järjes-
tettäisiin sopimuksen mukaan 
työhyvinvointi- ja liikuntapäiviä. 

Yhteistyötä kaavaillaan myös 
Partaharjun opiston kanssa: toi-
mintakeskus toimisi mainiona 
ympäristönä esimerkiksi liikun-
ta-iltapäiville ja myös opiston 
opiskelijoiden taitoja voitaisiin 
mahdollisesti hyödyntää. Tapah-
tumat on määrä järjestää vapaa-
ehtoistyönä, joten talkootyöllä 
tulee olemaan tärkeä osa niiden 
toteutuksessa. 

Toisena LIKE-hankkeen pää-
tavoitteena on pilottiseurojen 
oman toiminnan kehittäminen. 
Tsempissä tämä tarkoittaa sitä, 
että hankkeen myötä seuras-
samme alettaisiin harjoittaa mui-
takin lajeja kuin lentopalloa. 

Myös aikuisharrastajien 
määrää halutaan lisätä. Lisäksi 
toiveissa on, että hankkeen lop-
puessa eli vuonna 2012 seura 
pystyisi jatkamaan päätoimisen 
työntekijän palkkausta omatoi-
misesti eli ilman rahallisesti tu-
kevia tahoja. 

Myös oma kotikunta on hank-
keeseen osallistuville seuroille pa-

kollinen yhteistyökumppani. 
Pieksämäen kaupunki onkin 
ollut mukana rahoittamassa han-
ketta Itä-Suomen lääninhallituk-
sen kautta. Kaupungin tuki aut-
taa seuran toiminnan kehit-
tämisessä monipuolisempaan 
suuntaan. Pieksämäen kaupun-
gin liikuntasihteerin Antti 
Nousiaisen kanssa on esimerkiksi 
mietitty sopivia kohderyhmiä 
erilaisille liikuntaryhmille.
 
Marraskuussa Sari osallistui 
hankkeeseen liittyvään koulu-
tukseen Kuopiossa, missä pai-
kalla oli jokaisen hankkeessa 
mukana olevan seuran edus-taja. 
Kaikki osallistujat kertoi-vat, 
kuinka hanke edistyy heidän 
seuroissaan. 

Joissain seuroissa projekti on 
vielä alkutekijöissään, kun taas 
toiset ovat jo päässeet pitkälle 
suunnittelussa ja jopa palvelujen 
toteuttamisessa. Toisten ideoiden 
ja ongelmienkin kuuleminen 
antoi vinkkejä ja ajattelemisen 
aiheita. Esimerkiksi palvelujen 
hinnoittelu on joillakin tuot-
tanut ongelmia, minkä takia 
hankkeeseen liittyviä asioita 
tuleekin miettiä tarkkaan.

Heidi Harjula
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   Näin joulun kynnyksellä suuntaamme katseet jo ensi  
  kesään ja maailman mahtavimpaan lentopallotapahtumaan  
 Sunny Power Cupiin!

Vuoden 2010 Power Cup tapahtuma järjestetään 

10 - 13.  kesäkuuta Seinäjoella. 
Monelle tuttu paikka jo vuodelta 2005!

Aikaisemmilta vuosilta totuttuun tapaan ensimmäisen ilmoittautumisen takaraja 
on tänäkin vuonna hyvissä ajoin eli 5.3 mennessä!
Ilmoittautumiskaavakkeet jaetaan tammikuun aikana harjoituksissa 
tai voit tulostaa sen tsempin kotisivuilta 
www.pieksamaentsemppi.fi

Mukaan lähteville vanhemmille tiedoksi; majoitus-
varaukset hotelleista tai mökeistä kannattaa tehdä 
hyvissä ajoin!

POWER CUP 
INFO 2010

Haluathan sinäkin 

mukaan iloiseen

joukkoon Tsemppiläisiä!
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Tsempin perinteiset 

PIKKUJOULUT
Partaharjussa

Su 20.12 alkaen klo 16.00

Tarjolla 
puuroa, kahvia, mehua, 

joulutorttuja
Jouluohjelmaa
Yhteislaulua
Joulupukki

(pikkupaketti mukaan)

Tervetuloa koko perhe!


