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Tsemppiläinen
PELISÄÄNNÖT KUNTOON ENNEN KAUDEN ALKUA

Sinettiseurana meiltä edellytetään - Hyväksyy lapsen tuloksista riippumatta.
kirjallisten pelisääntöjen tekemistä alle - Elää mukana, näyttää esimerkkiä.
13-vuotiaiden joukkueille. Näissä sään- - Malttaa mielensä, antaa ohjaajan
nöissä yksinkertaisesti halutaan turvata
ohjata ja tuomarin tuomita.
lapsille mahdollisimman hyvät kasvu- - Puhuu positiivisesti, kehuu lasta.
olosuhteet seurassamme, jonka keskeinen - Innostaa ja kannustaa.
tehtävä on lentopallovalmiuksien lisäksi
kasvattaa pelaajista hyväkäytöksisiä ja
Valmentajien tehtävänä on taata alle 13tasapainoisia nuoria. Pelisäännöt tehdään vuotiaiden harjoituksissa:
myös pelaajien vanhempien kanssa, jossa - leikin-omaisuus
selvitetään rajoja, miten saa käyttäytyä - tasavertaisuus
lasten harjoituksissa sekä peleissä.
- asettaa ryhmän tason mukaiset
Tässä vanhempien tehtäviä:
tavoitteet
- Välittää ja vastaa lapsesta, asettaa rajat.
- pitää yllä hyvää ilmapiiriä
- Antaa lapsen yrittää ja oppia, myös
- olla esimerkillinen omassa
erehtyä ja epäonnistua.
käytöksessään
- Noudattaa yhteisesti sovittuja peli- ei polta eikä käytä päihteitä seuran
sääntöjä.
tilaisuuksissa
Jokaisella urheiluseurassa liikkuvalla lapsella on oikeus leikinomaisuutta
korostavaan toimintaan ja tasa-vertaiseen kohteluun!
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Pääkirjoitus

Kesä takana – uudet
kujeet edessä…
Tänä päivänä lentopalloseuran kesä ei ole edellisen talven vammojen
parantelua ja uuteen talveen valmistautumista. Se on samoin kuin talvikin
täyttä aherrusta ja touhua hienon harrastuksen parissa, tosin suuresti talvesta
poikkeavaa.
Lentopalloseura Pieksämäen Tsempin kesä on alusta loppuun vilkasta
toimintaa lentopallojunnujen eteen. Ennätysmäärä tsemppiläisiä kävi Rovaniemen Powerissa toteamassa, että kyllä ne pohjoisenkin pojat osaavat
Powerin järjestää. Vieläkin jatkuvasti tuli hienoa kiitosta Pieksämäen Powerista –se tuntui mukavalta.
Tämä tsemppiläinen luo vielä seuraväen katseet taaksepäin kesän iloihin,
mutta ohjaa meidät tulevaan talveen, joka näyttää oikein hyvältä. Hienosta
Beach –koulusta ja –menestyksestä on upeaa siirtyä salikauteen, joka vaikuttaa vieläkin vilkkaammalta kuin edellinen talvi. Ryhmiä ja valmentajia on
enemmän, hyvin todennäköisesti junnujakin.
Vuodesta 1988 lähtien seuramme on koko ajan ollut kasvusuunnassa.
Kuvitelkaa; 16 vuotta on toiminta laajentunut. Se ihan vetää hiljaiseksi ja
mielen tosi kiitolliseksi siitä taustatyöstä, minkä seuraväki vuosi vuoden
jälkeen uhraa!
Näissä iloisissa merkeissä toivotan kaikki tsemppiläiset täysin rinnoin
mukaan talvikauteen 2004 – 2005!
Heikki Holopainen
Puheenjohtaja
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Pieksämäen TsempiLLÄ
mahtava menestys Rovaniemellä
F-sekajoukkueen kulta ja B-poikien
sekä C-tyttöjen hopeamitalit olivat
kotiintuomisina ennätyssuurella Powerin osallistujamäärällämme: 22 joukkuetta! Vain omassa kotiturnauksessamme edellisenä vuonna oli pari joukkuettta enemmän.
Myös hienoja viidensiä ja kuudensija
sijoja tuli joukkueilta, jota sitä tuskin
odotettiin. Avajaispäivänä ennen Antti Tuiskun esiintymistä, seuramme
palkittiin jo NELJÄNNEN KERRAN
Suomen parhaaksi junioriseuraksi yli 10
000 alukkaan kunnassa. Raision Loimu
alkaa kiriä etumatkaamme kiinni, joten
jos sinulla on hyviä ideoita kehittää
seuran toimintaa vielä eteenpäin,
niin otamme ideoita ja toteuttajia
mielellämme joukkoomme!
Seuraavassa joukkueittemme sijoitukset:
Joukkue Sijoitus (joukkueita sarjassa)
F-seka
1.
(9)
Mitalistit: Petja Kantanen, Vili Manninen, Anniina Parkkinen, Emmi Huovinen, Iiro Toivanen ja Arttu Hattunen, valm. Arto Parkkinen ja Sanna
Mähönen
F-tytöt
15.
( 22 )
E-tytöt 1
14.
( 51 )
E-tytöt 2
30.
( 51 )
E-tytöt NS 33.
( 55 )

E-pojat
12.
( 31 )
E-pojat NS 1 8.
( 21 )
E-pojat NS 2 5.
( 21 )
D-tytöt 1
6.
( 76 )
D-tytöt 2
59.
( 76 )
D-tytöt NS 1 5.
( 100 )
D-tytöt NS 2 21.
( 100 )
D-pojat NS
4.
( 40 )
C-tytöt 1
2.
( 60 )
Mitalistit: Henna Ovaskainen (palkittiin parhaana C-tyttönä), Laura Hännikäinen, Heidi Harjula, Venla Öster,
Jaana Ihalainen ja Eveliina Sapattinen,
valm. Pekka Roini
C-tytöt 2
49.
( 60 )
C-tytöt NS 13.
( 59 )
C-pojat 1
6.
( 28 )
C-pojat NS 13.
( 24 )
B-tytöt
14.
( 47 )
B-pojat 1
2.
( 28 )
Mitalistit: Ilari Sivonen, Pasi Hyvärinen,
Da-vis Lipskis, Olli Huovinen, Miika
Manninen, Topi Piispanen, Toni Karjalainen ja Tuomas Raatikainen, valm.
Otto Sivonen
B-pojat 2
21.
( 28 )
Päättäjäisissä lentopallon veteraanijärjestö Olterit palkitisivat parhaan
suomalaisen C-tyttöjoukkueen, Pieksämäen Tsempin C-tyttöjoukkueen
hienolla puureliefillä.
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SATEINEN SÄÄ TSEMPIN
BIITSIKOULUN RIESANA
Pieksämäen Tsemppi järjesti yhdessä
kaupungin liikuntatoimen kanssa 31.5.2.8. kaikille avoimen biitsikoulun alle
13-vuotiaille ja yli 13-vuotiaille.
Alku innostus oli suuri molemmissa
ryhmissä, mutta sitten alkoi sateet
vaivata
maanantai-päiviä.
Välillä
opeteltiin biitsi asioita urheilutalon suojissa ja välillä pelattiin sadetta ja tuulta
uhmaten rannalla.
Kesän aikana vierailevia tähtiä biitsikoulussa olivat Wille Markkanen ja
Lasse Maijala Kuopion Wänäri Cowboys-seurasta, Herkko Kosonen, Jussi
Savio ja Toni Tuominen Keski-Savon
Paterista sekä Vitalia Polishchuk Pieksämäki Volleysta. Vakituisia ohjaajia
olivat Tsempistä Miika Manninen, Ilari
Sivonen, Mikael Paahto sekä kaupungin
liikuntatoimelta liik.ohjaaja Tuula "Tupu" Lindholm-Manninen.

Biitsikoulun vieraina
kävi kesän aikana miesten biitsin Suomen
Mestarit Jussi Savio ja
Toni Tuominen.

Alle 13-vuotiaita kävi keskimäärin 10
lasta illassa ja yli 13-vuotiaiden määrä
laski kesän aikana 16:sta aktiivisesta
3:n ahkeraan "sissiin".
Ahkerat kävijät palkittiin punaisella
Elmo Sport-T-paidalla sekä Nuori
Suomi -rannekkeilla. Biitsikoululaisille jaettiin viimeisellä kerralla kannustuspalkintoja, jotka saivat: Anniina
Parkkinen ja Emmi Huovinen, Emmi
ja Vilma Vahtermo, Liinu Rytkönen,
Mirka Frilander, sekä Meri Laukkanen.
Tarkkuuskisassa palkinnoille ylsivät
Joonas Tyrväinen sekä Tuuli Manninen.
Kaikille kiitos osallistumisesta kivaan
kesäharrastukseen ja ensi kesänä palataan asiaan biitsileirin merkeissä!
Tupu
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PIEKSÄMÄEN TSEMPIN JUNIOREIDEN HA
Pieksämäen kaupunki:
RYHMÄ

PAIKKA

VIIKONPV

KLO

VALMENTAJAT/OHJAAJAT

3-4v. liikkari
(synt.v.2000-01)

Urheilutalo (1/4)

torstai

16.30-17.30

Heidi Marjanen p. 041-4668331
Anne Holopainen p. 044-3349046

5-6v. liikkari (v.1998-99) Urheilutalo (1/4)

torstai

17.30-18.30 Heidi Marjanen
Anne Holopainen

F-junnut (v.1996-97)

Urheilutalo (2/4)

torstai

16.30-17.30

E-tytöt (v.1994-95)

Tahiniemen koulu
Urheilutalo (1/4)

maanantai
torstai

17.00-18.30 Jari Tick p. 040-5899666
16.30-17.30 Riitta ja Jouni Pekkarinen
p. 050-5605821
Sanna Rytkönen p. 040-8452901

E-pojat (v.1994-95)

Harjun koulu (koko sali)
Urheilutalo (1/4)

tiistai
torstai

16.30-18.00 Timo Tarkiainen p. 044-7695692
17.30-18.30 Mika Janhunen p. 040-5150856
Jamil Zidani p. 040-5039085
Juho-Heikki Korhonen
p. 044-3448039

D-tytöt (v.1992-93)

Kontiopuiston koulu
Urheilutalo (1/4)

tiistai
perjantai

16.30-17.45 Vitalia Polishchuk p. 040-5663999
17.00-18.30 Reino Paavilainen p. 050-3287015
Heikki Holopainen p. 040-5194110

D-pojat (v.1992-93)

Urheilutalo (1/4)
Urheilutalo (1/4)

tiistai
perjantai

17.30-19.00 Pasi Frilander p. 040-5668027
15.30-17.00 Tiina Frilander p. 040-8494597
Jari Tyrväinen p. 040-8681522

C-tytöt (v.1990-91)

Urheilutalo (1/4)
Urheilutalo (2/4)
Urheilutalo (2/4)

keskiviikko 17.00-18.30 Tuula Lindholm-Manninen
torstai
17.30-18.30 p. 044-7695719
perjantai
15.30-17.00 Kirsti Kantanen p. 0400-190847

C-pojat (v.1990-91)

Urheilutalo (1/4)
Harjun koulu (1/2)
Harjun koulu (1/2)

keskiviikko 17.00-18.30 Esko Tarvonen p. 050-3098558
torstai
19.30-21.00 Tapio Heiskanen p. 050-5960505
perjantai
18.30-20.00 Jussi Katainen p. 040-5006855

B-tytöt (v. 1988-89)

Kontiop. liik.halli (1/3)
Urheilutalo (1/4)
Harjun koulu (1/2)

tiistai
torstai
perjantai

Tuula Lindholm-M. p. 044-7695719
Arto Parkkinen p. 0400-611814
Leena Kakkonen p. 050-3431351

17.00-18.30 Jussi Ovaskainen p. 044-0170614
17.30-18.30 Jukka Hännikäinen
18.30-20.00 p. 050-3454400
Pekka Roini p. 040-5758859
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ARJOITUSVUOROT KAUDELLA 2004-05
RYHMÄ

PAIKKA

VIIKONPV

KLO

VALMENTAJAT/OHJAAJAT

B-pojat (v.1988-89)

Kirkon bunkkeri
Harjun koulu (1/2)
Kontiop. liik.halli (1/3)

maanantai 17.00-18.30 Antti Niemi p. 050-3819632
keskiviikko 19.30-21.00 Paavo Holopainen p. 040-7560509
perjantai
17.00-18.30

A-tytöt (v.1985-87)
ja naiset

Kontiop. liik.halli (1/3)
Kontiop. liik.halli (1/3)
urheilutalo (1/4)

tiistai
17.00-18.30 Jukka Markkanen p. 040-5836001
keskiviikko 20.00-21.30 Petri Tarvonen p. 040-7204876
perjantai
15.30-17.00

A-pojat (v.1985-87)

Kontiop. liik.halli (1/3)
urheilutalo (2/4)
Kontiop. liik.halli (2/3)

maanantai 17.00-18.30 Keijo Manninen p. 044-0296006
keskiviikko 17.00-18.30 Otto Sivonen p. 044-0981450
perjantai
17.00-18.30 Reijo Raatikainen

miehet

Kontiop. liik.halli (1/3)
Kontiop. liik.halli
(koko sali)

tiistai
20.00-21.30 Juho-Heikki Korhonen
keskiviikko 20.00-21.30 p. 044-3448039

Pieksänmaan salivuorot:
RYHMÄ

PAIKKA

VIIKONPV

4-6v. liikkari

Maaselän koulu

keskiviikko 17.30-18.30 Sari ja Veera Virtanen
p. 040-8463926
Tuula Poimala-Ylönen
p. 040-8298946

F-junnut (v. 1996-97)

Siilin koulu

maanantai

17.00-18.00 Minna Hulkkonen p. 040-5332991

E-tytöt (v. 1994-95)

Maaselän koulu

torstai

17.30-18.30 Marja-Leena Kilpeläinen
p. 0500-791145
Taru Luukkola p. 422088

D-tytöt (v. 1992-93)

Maaselän koulu

tiistai
torstai

17.00-18.30 Pasi Naumanen p. 044-5883230
16.00-17.30 Mika Majamäki p. 050-3260032
Vesa Vahtermo p. 044-5882410

C-tytöt (v. 1991)

Siilin koulu

maanantai 18.00-19.00 Eeva Lamberg-Varis p. 040-5212117
keskiviikko 19.00-20.00 Petri Virtanen p. 040-7528839
torstai
18.30-20.00

C-tytöt (v. 1990)

Maaselän koulu

tiistai
18.30-20.00 Jyrki Utriainen p. 040-7026994
keskiviikko 18.30-19.30 Matti Huovinen p. 0400-999655
perjantai
18.00-19.30 Jukka Takkinen p. 044-2636373

(v. 1998-2000)

KLO

VALMENTAJAT/OHJAAJAT
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ILARI JA PASI ITALIAAN U 18
BEACH VOLLEYN MM-KISOIHIN
Tänä kesänä Tsempin juniorit ovat
loistaneet beach volley -turnauksissa
ja kirkkaimpana tähtenä ovat olleet Bpojat Ilari Sivonen ja Pasi Hyvärinen.
Pojat voittivat Nurmeksessa B-poikien
Suomen Mestaruuden ja näin he lunastivat paikkansa Italian MM-kisoihin edustamaan Suomea.
Italian Termolissa pelattavaa turnausta
on hyvä seurata netistä os. www.fivb.org/
EN/BeachVolleyball ja klikkaamalla
U18 WCH -linkkiä miesten kohdalta,
niin pelaajat ja pelitulokset tulevat
näkyviin. Toivotamme pojille Tsemppiä
matkaan!
Hiekanpään rannalla ovat hiekkaa pölyttäneet vanhemmatkin pelaajat, sillä
Tsempin kasvatit: Jussi Savio, Lauri ja
Anssi Hakala ovat harjoitellet siellä
ahkerasti (aina kelien salliessa) ja sparranneet mm. Ilaria ja Pasiakin hyviin
otteisiin. Jussi saikin tänä vuona parinsa
Toni Tuomisen kanssa Suomen Mestaruuden miesten biitsissä ja Lauri ja Anssi
tulivat hienosti SM-pronssille. Onnea
omille suosikeillemme!
Muut SM-kisoissa menestyjät ovat
C-pojissa Vaasassa pelanneet Matti Pöntinen parinsa (ex-tsemppiläinen) Joona
Kapasen kanssa, he saivat hienosti SMhopeaa. Onnea!
Vaasassa pelasivat myös Joona Manninen ja Markus Väisänen viidensiksi ja
tytöissä Jaana Ihalainen ja Eveliina Sapattinen yhdeksänneksi. Nurmeksen kisoissa B-tytöissä Jonna Markkanen ja Jaana
Roini pelasivat sijalle 12 ja B-pojat Miika
Manninen ja Simo Näkki tulivat viidensiksi parhaana v-88 syntyneenä parina ja

heillä on mahdollisuus edustaa Suomea
ensi kesän U18 biitsin EM-kisoissa.
Itä-Suomen beach volley -mestaruudesta pelattiin heinäkuussa kolmella
paikkakunnalla: Kerimäellä, Pieksämäellä sekä Nurmeksessa. Tsemppiläiset
valtasivat yhteistuloksissa joka sarjassa
(paitsi A-nuorissa) mitalisijat, joten lajin
tulevaisuus paikkakunnalla on taattu.
Osakilpailujen tulokset sekä yhteistulokset sekä mitalistien valokuvat
ovat nähtävänä netissä osoitteessa:
www.lentopalloliitto.fi/lentopalloliitto/
alueet/ita_suomi/beach_volley/idän_junnubeach_2004/
Pieksämäen osaturnaus pelattiin 10.11.7. ja osanottajia oli n. 60 paria. Turnauksen järjestelyistä vastasivat seuratyöntekijä Juha Lievosen lisäksi Nuoret
Johtajat -koulutuksessa olleet Mikael
Paahto ja Samuli Parkkinen. Hienoa työtä
pojilta, kuului kehuja kauempaakin! Kiitos Teille seurankin puolesta, olitte meille
todella tärkeitä tekijöitä!
Beach Volley –lajille on suotu Pieksämäellä loistavat olosuhteet. Hiekanpään
7 pelikenttää ovat olleet koko kesä ahkerassa käytössä kaikenikäisten keskuudessa. Myös ulkopaikkakuntalaiset ovat
päässeet opettelemaan tämän lajin saloja
hiekkarannalla ja heidät on aina päästetty
vapaille kentille mm SKS:n perheleiriläiset ja ruotsinkieliset seurakuntanuoret
käyttivät leiriohjelmissaan upeaa rantaamme ja pelikenttiämme hyväksi. Eikä
näistä kentistä tarvitse maksaa vuokraa!
Monilla paikkakunnilla ei tällaista mahdollisuutta ole ollenkaan…
Mitkä ovat lajin tulevaisuuden

Tsemppiläinen
näkymät? Tulevatko paikkakunnan tulevat biitsipelaajat Maaselän koululta?
Rehtori Pasi Naumanen kävi pokkaamassa pankinjohtaja Jouni Pekkariselta
Sampo –pankin valtakunnallisen 2000€:
n lahjakortin, joka on tarkoitettu koulun
välituntikäyttöön ja etenkin beach volley
pallojen, verkkojen ja kenttien hankintaan. Mahtaa sen koulun välitunnilla olla
säpinää! Onnea Maaselän koululle ja sen
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upealle opettajakunnalle!
Biitsikoulu sekä oma junnuturnauksemme ovat innostaneet seuran puuhamiehiä sen verran, että ensi kesänä panostetaan lajiin vielä enemmän. Tulemme
järjestämään biitsileirin ennen omaa
turnaustamme ja molempia on tarkoitus
markkinoida valtakunnallisesti suuremmalle osanottajajoukolle. Tässä lajissa on
vielä paljon näkemättä ja kokematta!

SAVON SANOMIEN LENTOPALLOKOULUN
KOTIINTUOMISIA

Lauantaina 14.8. yli 20 tsemppiläistä
oli Kuopiossa Kuopio-hallin loistavissa
puitteissa hakemassa lentopallo-oppia
Pielaveden Sammon miesten liigapelaajilta eri toimintapisteissä.
Miesten maajoukkuevalmentaja Timo
Hoivala sekä Sammon Jukka Tuovinen
seurasivat yli 100:n Pohjois-Savon F-A
-ikäisen nuoren taiteilua lentopallojen
kanssa ja he antoivat hyviä vinkkejä
pelaajille, valmentajille kuin vanhemmillekin .
Tässä muutamia poimintoja:
- Monipuolinen liikunnan harrastami-

nen alle 13-vuotiaana on kaiken perusta.
Pelkkä lajiharjoittelu ei riitä kehittymään
monipuoliseksi lentopallotaituriksi. Monet muut pallopelit sekä taitolajit, kuten
yleisurheilu ja telinevoimistelu ovat
suositeltavia lajeja, ne auttavat kehon
koordinaatiokyvyn kehittymisessä.
- Nivelten liikelaajuutta on myös
syytä harjoituttaa jo nuorena. Venyttelyt, spagaatit, rintarangan venytykset,
lapa”muljautukset” esim. keppijumpan
avulla, on suotavaa. Myöhemmällä iällä
töitä joutuu tekemään puolet enemmän
liikkuvuuden saavuttamiseksi.
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- Pelaajaa ei pidä arvioida liian nuorena lahjakkaaksi tai "ei-lahjakkaaksi"
tulevaksi lentopalloilijaksi. Moni "ei-lahjakkuus" (eli tekniikassa ja liikkumisessa
vielä kehitettävää) voi olla tulevaisuuden
tähti, jos hänellä on luonnetta kehittää
itseään. Tarvitaan tahtoa ja motivaatiota
kehittyä hyväksi lentopalloilijaksi, siksi
ei siis synnytä. Kaikkia pelaajia on siis
syytä kannustaa jatkamaan harjoittelua,
vaikka voivatkin olla alkuvaiheessa ikätovereitaan huonompia..
- Valmentajille vinkiksi, että harjoitusten aikana olisi oltava mahdollisimman paljon pallokosketuksia pelaajilla.
Niitä saadaan pienpeleissä, joita voi kehittää eri säännöillä ja eri kokoisilla
joukkueilla. Timo Hoivala korosti myös,
että aina kosketuksen jälkeen tulee olla
liike pallon perään. Pelissäkin tärkeintä
on liikkua pallon alle, eikä odottaa, että se
tulee kohti pelaajaa. Liikkumisharjoituksia on hyvä tehdä aina harjoitusten alussa
erilaisilla kisailuilla ja peleillä.
Fysioterapeutti Sanna Kokkonen kertoi
nuoren urheilijan terveydestä ja ravin-

ANTIN
PAKINA
Niin kuin jokainen itseään kunnioittava
lentopallovalmentaja tietää, on varma keino
pilata hyvä kirja tekemällä siitä elokuva.
Esimerkkejä on enemmän kuin punttisalilla
salaa penkkipunnerrusta tekeviä b-poikia.
Edvin Laine tärveli Tuntemattoman sotilaan
ja Täällä pohjantähden alla -trilogian. Joku

nosta monia tärkeitä asioita, jotka voit
lukea oheisesta luentorungosta, jonka hän
ystävällisesti lähetti seurallemme. Sanna
kertoi, että häneen voi ottaa yhteyttä
aina kun askarruttaa nuorten syöminen,
syökö liikaa tai liian vähän. Kilpailuihin
valmistautuminen oikealla ravinnolla on
tärkeää, ja etenkin nuorten koulunkäyntiin ja sen jaksamiseen vaikuttaa paljon
päivittäisen ravinnon määrä ja laatu.
- Sannan yhteystiedot: p.050-5228 665
ja e-mail: fitsport@pp.inet.fi
- Vinkiksi laihduttajille: Sannalta saa
luotettavaa ja kokemuksellista tietoa asiasta, miten laihduttaminen kannattaa aloittaa ja millaista ruokavaliota noudattaa.
Päivän päätteeksi yleisö sai seurata Pielaveden Sammon ja Timo Hoivalan "all
stars"-joukkueen lentopallopeliä, jossa
nähtiin loistavia joukkue- ja yksilösuorituksia. "All stars" –joukkueessa pelasivat maajoukkuepelaajat Olli Kunnari
sekä Miika Heikkinen , mutta heidänkään
osaaminen ei riittänyt taitavan Pielaveden
nujertamiseen. Pielavesi voitti peli numeroin 3-0.

Lähtee kuin
Haukilehto
rannasta
onneton teki samalla tavalla Harri Nykäsen
dekkareille Raid-sarjan muodossa. Papillonkin oli kirjana mahtava, mutta elokuvana
kuin Janne Niinimaa Suomen puolustuksen
lukkona. Hyvä kotikasvatukseni estää
minua edes arvioimasta kaikkia Raamattu
-elokuvia. Tosin en ole niitä katsonutkaan.

Tsemppiläinen
Talvisota –elokuva on ainoa, joka saa
minulta jonkinlaisen synninpäästön, vaikka
on siinäkin se Esko Salminen, joka ei osaa
murretta.
Kaikkien kirjoista tehtyjen elokuvien
ongelma on siinä, että kun lukee kirjan,
tietää jo mielessään, minkälainen kukin
kirjan hahmo on. Ja kun sitten se onneton
ohjaaja menee tekemään omat johtopäätöksensä ja valitsee oman näkemyksensä
mukaan, niin lopputuloshan on tietysti
katastrofi. Nehän näyttävät ihan erilaisilta
kuin minun päässäni.
Olenkin tässä joutoaikaa työssä viettäessäni miettinyt, että joskus voisi toimia
toisin päin. Tehtäisiin ensiksi elokuva ja sitten vasta, jos ollenkaan, kirja. Ja niin kuin
ehkä olette jo arvanneet pelätäkin, elokuva
olisi tietysti kahdeksanosainen trilogia
Pieksämäen Tsempistä.
Elokuva tulisi olemaan aitoon maalaismaisemaan Tahiniemeen sijoitettu sukuromaanin ja toimintakomedian risteytys. Nimi
voisi olla Lähtee kuin Haukilehto rannasta.
Roolivalinnat ovat aina keskeisessä osassa
tämänkaltaisessa produktiossa. Oikeitten
ihmisten valitseminen oikeisiin rooleihin
vapauttaa energiaa itse taiteelle.
Jokaisessa sukuromaanissa kaiken keskipiste on vanha rouva. Sellainen aito matriarkka. Olen ajatellut, että kun kuluneena
vuotena ovat monetkin seuramme jäsenistä
viettäneet viisikymppisiään, niin tähän
Haukilehdon vanhan emännän rooliin ei ole
vaikea löytää esittäjää. Itse olen miettinyt
rooliin Raatikaisen Irmaa, jolle ei olisi varmasti homma eikä mikään sisäistää roolia.
Yhtä helppoa on myös löytää se tällaisen
elokuvan ahtaalla oleva miniä, koskapa
seuramme juniorityö kasvattaa jatkuvasti
uusia ahtaalla olevia miniöitä. Tähän en
uskalla tehdä ehdotustani, vaikka edelliseen
uskalsinkin.
Vanhojen isäntien löytäminen voi sitä
vastoin olla melkoinen haaste, sillä niin
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nuorekkailta näyttävät Tsempin miehistä
vanhimmatkin. Olenkin ajatellut tässä niin
radikaalia ratkaisua, että palkataan joku
juniori stuntmaniksi näyttelemään vanhaa
miestä. Tämä ehdotus ei muuten ole ihan
niin aivoton kuin luulisitte, sillä mistäpä
muualta löytyy lujaa uskoa omaan osaamiseensa kuin junioreilta ja vanhoilta miehiltä. Jos ette usko, niin lähtekää pitämään
kesäharjoituksia.
Kylän opettajattaria, jotka rakastuvat
pankinjohtajiin, jotka paljastuvat yllättäen
agronomeiksi, matkapuhelinsantroja, joiden
dna-testi todistaa olevan dna-koukussa ja
jopa talkooväkeä, joka osaa heinänteon tai
ainakin sen kaadon ja korjuun, on tungokseen asti. Nyt onkin kysymys siitä, kuinka
laajan kuvauksen haluaa tehdä.
Tässä elokuvassa olisi ehdottomasti mukana myös Ameriikan serkku mukanaan
kaunis sambaa tanssiva brasilialainen
Feli-cita. Neuvottelut Felicitan kanssa ovat
vielä hieman kesken. Ja kun nykyelokuvissa
tuntuu olevan vielä taipumus tuoda esiin jotakin yliluonnollista, niin tähän elokuvaan
sopisi kuin mitali ruotsalaiseen kaulaan
hahmo, joka osaisi seisoa lentopallolla ja
puhua samaan aikaan kännykkään tai hiihtää vasen suksi oikealla ladulla ja oikea suksi vasemmalla ladulla, vai miten se oikein
käsikirjoituksessa menisi.
Ja vaikka tässä ei ole vielä edettykään
kovin pitkälle, olisi varmaan tällaiselle
suomalaiselle elokuvalle sopivaa, että
alkukuvat olisivat jostakin suolammen
rannasta, jonne olisi pystytettynä muutama
lentopalloverkko, tandempyörä ja oudosti
ristissä olevat sukset nojaisivat vaivaista
koivua vasten, hämärässä iltausvassa
kuuluisi valtaisa hyttysten ininä, suohon
syvään uppoavien ihmisruumiiden ähinä,
mutta taustalla kaikuisi silti Keijo Mannisen
mahtava tulkinta Finlandiasta.
Martantien Teuvo Tulio
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Tsemppiläinen

Pieksämäen Tsempin

alkavat torstaina 2.9.-04 seuraavasti:
4-6 -vuotiaat (s. 1998-2000 ) Maaselän salilla klo 17.30-18.30
Ohj. Sari Virtanen p. 040-8463926.
Huom! Eka kerralla yhteistunti vanhempien kanssa!
3-4 -vuotiaat (s. 2000-01) Urheilutalolla klo 16.30-17.15
5-6 -vuotiaat (s. 1998-99) Urheilutalolla klo 17.30-18.30
Ohj. Heidi Marjanen p. 041-4668331 ja
Anne Holopainen p. 044-3349046

Hinta 59€/lukukausi - 8€ sisarale

Hinta sisältää vakuutuksen, ohjauksen, koko perheen jäsenmaksun +
jäsenedut liikkeistä, liikkarimateriaalit, joulujuhlat ja 2 uintikertaa.

Tervetuloa Tsemppi-perheeseen!
������������

Pieksämäki: Kauppakatu 5
puh. 010 512 2970

