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Tsemppiläinen

2/2005

TALVIKAUDEN PÄÄTTÄJÄISET
• Partaharjun Hollituvassa (Opiston pihapiirissä)
• Sunnuntaina 22.5.2005 klo 15.00
• Kahvia, pullaa, nuotiomakkaraa
• kauden palkittavat
• yhdessäoloa
• Power cup infoa

TERVETULOA!
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Pääkirjoitus 2/2005

Keväinen tervehdys
tsemppiläiset!
Yksi talvi on taas takana ja kesä edessä. Pieksämäen Tsempin talvi jälleen
hyvä ja antoisa. Teimme uuden jäsenennätyksen (472), junioriennätyksen
(n.260) ja valmentajaennätyksen (43). Myöskin joukkueen saaminen C- ja
B-ty�öjen ja poikien SM-lopputurnaukseen on aina seuralta loistava saavutus. Ja kun vielä saldona oli yksi hopeamitali (C-pojat), ei voi olla kuin
hyvin tyytyväinen.
Ennätystehtailu jatkuu. Ennätykselliseen Power cupiin Seinäjoelle on
lähtemässä myös ennätysmäärä tsemppiläisiä, niin kuin tästä lehdestä
toisaalta saamme lukea.
Kesäkausi tuo Powerin lisäksi tullessaan kiihkeän Beach volley-kesän.
Saimme heinäkuussa järjeste�äväksemme yhden turnauksen uudessa
Beachin Junior Tour-kiertueesta. Se on iso ju�u ja tekee taas Suomen parasta Beach-areenaa edelleen tunnetuksi.
Kasvava beach volleyn suosio tuo jatkossa seuran uusien haasteiden
eteen. Talvisten valmentajien lisäksi seuralla pitäisi olla koulute�uja beachvalmentajia ja oma organisaatio, ehkäpä talvista beach-halliakin Pieksämäelle pitäisi ruveta suunni�elemaan. Joten ei ne haasteet tähän lopu.
Olen monesti pohtinut, miten paljon Tsemppiläistä luetaan ja myöskin
tätä pääkirjoitusta, aja�elin asian testata. Jos oman lukemisesi perusteella
tämän testin näet, niin voit 22.5. mennessä hankkia puheenjohtajalta pullakahvit, jotka vaikkapa Powerissa Seinäjoella voimme nau�ia. Olen pe�ynyt, jos kukaan ei tule kahveja pyytämään, olkoon tunnussana "tsemppikafee". Tiedon kulun kannalta olisi todella tärkeää, e�ä tieto Tsemppiläisen
kau�a kulkisi mahdollisimman monelle!
Tulkaapa kauden pää�äjäisiin Partaharjuun 22.5.2005 klo 15.00!
Heikki ”Hopo” Holopainen
Puheenjohtaja

TIESITKÖ?
että sinulla on mahdollisuus myydä pieneksi jääneitä lentopallovarusteita
(seuraverkkarit, lentopallokengät, pelihousut, paidat ym.) Tsempin toimiston kautta.
Anna myytävät tuotteet hintapyyntöineen seuratyöntekijällemme Tarvosen Petelle
Laaksotielle – ilmoitamme omilla kotisivuillamme myytävänä-palstalla tavarat.
Voit tuoda ne jo Partaharjulle kauden päättäjäisiin su 22.5.klo 15.
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KATSAUS KEVÄÄN PELEIHIN
Tsempin kausi oli jälleen säpinää täynnä.
Pelimatkoja tehtiin niin itään kuin länteen,
etelään ja pohjoiseen, joten tämä kotimaan
matkailu on avartanut monen tsemppiläisen
maantiedon tuntemusta. Pelipaikkoina on
ollut Vaasa, Joensuu, Humppila, Virrat,
Porvoo, Ylöjärvi, Seinäjoki, Hollola, Parkano,
Koria, Orivesi, Lappi tl sekä tietysti tutut
Itä-Suomen paikkakunnat Pielavesi, Liperi,
Kuopio, Nurmes, Savonlinna, Mikkeli,
Kerimäki ja Jäppilä!
Seuran menestynein joukkue oli tällä
kaudella C-pojat, he saavu�ivat Hollolassa
pelatussa
SM-lopputurnauksessa
SMhopeaa. Hieno saavutus pitkäjänteisestä
työstä – kiitos Eselle, Tapsalle, Jussille kuin
Ossillekin!
SM-lopputurnaukseen pääsivät myös Bpojat (sĳ. 9), B-tytöt (sĳ. 11) sekä C-ty�öjen
1-joukkue (sĳ. 15). Kaikki joukkueet olivat
pelipaikkansa ansainneet ja valmentajat
olivat sĳoituksiinsa tyytyväisiä. Tietysti
paremmalla onnella olisi sĳoituksia
muutaman pykälän voinut nostaa, mu�a
lopputurnauksessa yhtään piste�ä ei
anne�u ilmaiseksi, vaan kaikki pelit oli
pela�ava täysillä…
Muita SM-sarjajoukkueita olivat A-pojat
sekä C-ty�öjen 2-joukkue ja Supersarjan

valtakunnalliseen finaalin pääsi C-ty�öjen
4-joukkue. Nuoremmissa sarjoissa Itä-Suomen aluemestaruuskultaa sai E-poikien
1-joukkue, am-hopeaa E-poikien 2-joukkue
ja am-pronssia D-ty�öjen 1-joukkue. Onnea
pienille taitureille!
Aluemestaruuslopputurnaukseen selvittivät tiensä myös E-ty�öjen 1-joukkue (4.)
sekä D-poikien 1-joukkue (5.). F-junnuissa
pela�iin Etelä-Savon/Etelä-Karjalan mestaruudesta ja turnauksessa kultamitalit saivat
F-sekajoukkue, hopeaa F-tytöt 1 ja pronssia
F-pojat 1 ja F-tytöt 2.
Tiikerisarjoissa oli paljon Tsempin
joukkueita, voi�ajia omassa maakunnassa olivat: E-poikien 3 joukkue (oikeasti
F-sekajoukkue!) ja D-ty�öjen 1-joukkue,
kolmansia olivat E-ty�öjen 2 joukkue, D-tyttöjen 2 joukkue sekä D-poikien 2-joukkue.
Kaiken kaikkiaan kaudella 2004-05
Tsempistä oli ilmoite�u nuorten sarjoihin
yhteensä 25 joukkue�a, joka on kaikkien
aikojen suurin määrä! Lisäksi miesten
joukkue nousi 4-sarjasta 3-sarjaan ja naiset
pelasivat 3-sarjassa hyvän kauden. Tästä
on hyvä jatkaa ja suunnitella jälleen ensi
kauden joukkueita. Seinäjoen Powerissa
Tsempataan!
Tupu
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Power Cup huumaa!
Kesä alkaa olla jo käsillä ja siitä selvänä
merkkinä on se, e�ä maailman suurin juniorilentopalloturnaus lähenee. Tänä vuonna
turnaus on entistä suurempi sillä turnaukseen on ilmoi�autunut jo 911 joukkue�a
ympäri suomea ja 32 joukkue�a ulkomailtakin on mukana. Joukkueita on 79 enemmän kuin edellisessä ennätysturnauksessa
Tampereella 2001. Huikea tapahtuma on
siis tiedossa.
Tsemppi lähtee turnaukseen myös suurella joukolla. Matkaan lähtee yhteensä
22 joukkue�a. Matkaa teemme kolmella
Rytkösen linja-autolla, joista yksi jää meitä
kuskailemaan paikan päälle. Lähtö tapahtuu K-MARKET TAHITIN parkkipaikalta
torstaina 9.6. 06.00. Majoituskoulumme on
nimeltään Hyllykallion koulu ja se sĳaitsee
Nurmon puolella Koulutiellä. Majoituskoulultamme matkaa raviradalle, jossa pelit
pelataan, on n. 4 km. Turnauksen jälkeen
sunnuntaina 12.6 saavumme Pieksämäelle
n. 21.00.
Jos teillä on jotain kysy�ävää turnaukseen
lii�yen niin lisätietoja antaa Juho-Heikki
Korhonen 044–3448039 tai Heikki Holopainen 040–5194110.
Ohessa myös varustelista ja osallistujalista. Jos olet tilannut passin Tsempin

kau�a ja nimeäsi ei näy listalla ilmoita siitä
väli�ömästi Juhikselle tai Hopolle. Jos et
jostain syystä pääse lähtemään, niin myös
silloin ota väli�ömästi yhteys Juhikseen tai
Hopoon.
Lisätietoja Power cupista löydät ka�avasti
osoi�eesta: h�p://www.lentopallolii�o.fi/
nuoriso/power_cup/
Varustelista:
• kisapassi, jonka saat Seinäjoella ilmoittautumisen yhteydessä
• yöpymisvarusteet
• oma patja
• makuupussi tai pei�o ja lakana
• yöasu
• urheiluvarusteet
• verry�elypuku tai vastaava asu
• urheiluhousut ja -paita
• sadevarusteet tai tuulipuku
• (uimapuku)
• muut varusteet
• peseytymisvälineet: saippua, hammasharja, pyyheliina
• varasukkia ja nenäliinoja, kirjoitusvälineet o�eluihin (kirjurit)
• reppu tai kassi nimellä ja osoi�eella
varuste�una

SEINÄJOEN POWER CUP 2005 lähtijät:
F-SEKA
Manninen Vili
Parkkinen Anniina
Hattunen Arttu
Huovinen Emmi
Parkkinen Arto, valmentaja
Vehmassalo Merja, vanhempi
F-TYTÖT
Hulkkonen Kerttu
Tukiainen Nenna
Vahtermo Tytti
Ylönen Anni
Liukkonen Elli
Taavitsainen Tia
Thitz Petra
Kakkonen Vilma
Kakkonen Iida
Hulkkonen Minna, valmentaja

Kakkonen Leena, valmentaja
Liukkonen Vesa, vanhempi
F-POJAT
Pellikka Samuli
Turunen Benjamin
Ylönen Marko
Hakola Lassi
Väisänen Kari
Silvennoinen Roni
Rytkönen Sanna, valmentaja
Sillanpää Niina, vanhempi
Ylönen Tuula, vanhempi
Väisänen Oiva, vanhempi
E-TYTÖT
Silvennoinen Neea
Pekkarinen Amalia
Nyyssönen Anita
Keituri Elina

Haponen Veera
Naumanen Venla
Hänninen Riina
Torvinen Tiina
Manninen Emmi
Tick Tiia
Luukkola Meri
Thitz Katja
Naukkarinen Niina
Tiusanen Maija-Liisa
Siikanen Riikka-Leena
Tick Jari, valmentaja
Tiusanen Hannu, valmentaja
Torvinen Anne, isosisko/huoltaja
Thitz Eero, vanhempi
E-POJAT 1 ja 2
Sapattinen Mitro
Laaksonen Petri

Alanne Atte Juhani
Hakulinen Jere
Janhunen Juuso
Valkonen Arttu
Ylönen Tuomo
Manninen Veli-Petri
Hellberg Teemu
Hulkkonen Juho
Hyvönen Toni
Lehtonen Simo
Tarkiainen Ville-Erik
Autto Leevi
Tarkiainen Timo, valmentaja
Janhunen Mika, valmentaja
Alanne Sarianne, vanhempi
Ylönen Timo, vanhempi
D-TYTÖT 1
Luukkola Tiina
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Hulkkonen Vilma
Vahtermo Vilma
Hattunen Sara
Kauppinen Sanna
Ruotsalainen Emma
Virtanen Saara
Naumanen Vilma
Naumanen Pasi, valmentaja
D-TYTÖT 2, 3 ja 4
Väisänen Tanja-Maaria
Aho Johanna
Frilander Mirka
Paavilainen Anne
Marttinen Minna
Manninen Marianne
Helminen Veera
Manninen Elli-Noora
Sapattinen Sofia
Rytkönen Liinu
Naukkarinen Elisa
Niemi Karoliina
Pulkkinen Marjo
Karjalainen Miret
Holopainen Heikki, valmentaja
Paavilainen Reino, valmentaja
Manninen Eira, valmentaja
Aho Eero, vanhempi
D-POJAT 1 ja 2
Laitinen Erkka
Hämäläinen Juuso
Karjalainen Joni
Hakulinen Joni
Pohjalainen Veli
Lehtonen Juuso
Väisänen Miika
Gargano Stefan

Tsemppiläinen
Sironen Joonas
Frilander Antti
Pellikka Mikael
Majuri Sami
Frilander Pasi, valmentaja
Frilander Tiina, valmentaja
Frilander Elli-Maija, huoltaja/lapsi
Majuri Jaakko, vanhempi
Pellikka Jaana, vanhempi
Laitinen Tarja, vanhempi
Moisio Mervi, vanhempi
C-TYTÖT 1
Huovinen Jenni
Luukkola Veera
Parkkinen Saara
Takkinen Laura
Pursiainen Anni
Utriainen Johanna
Utriainen Mari
Korhonen Sini
Liukkonen Sofia
Utriainen Marjatta, vanhempi/
huoltaja
Utriainen Jyrki, valmentaja
C-TYTÖT 2
Katainen Annukka
Seppänen Jenna
Manninen Tuuli
Poikolainen Mari
Sahlberg Tiia
Uimonen Sini
Liljalahti Heidi
Laukkanen Meri
Lindholm-Manninen Tuula,
valmentaja
Liljalahti Kari, vanhempi/kuski

C-TYTÖT 3
Hellberg Jenni
Miettinen Anumari
Virtanen Veera
Luukkola Laura
Heikkinen Anniina
Koponen Anniina
Parkkinen Esteri
Hämäläinen Mira
Virtanen Hannu, valmentaja
C-TYTÖT 4
Toppinen Laura
Tarvonen Paula
Häkkinen Jaana
Heikkinen Maria
Huttunen Liisa-Maria
Sojakka Iida
Kantanen Katja
Vahtermo Emmi
Kantanen Kirsti, valmentaja
Toppinen Pekka, vanhempi
C-POJAT
Hakala Juhani
Tyrväinen Ville
Manninen Joona
Tarvonen Ville
Marttinen Samuli
Heiskanen Herkko
Katainen Matias
Lyytikäinen Panu
Väisänen Markus
Heiskanen Tapio, valmentaja
Tarvonen Esko, valmentaja
Tarvonen Jaana, vanhempi
Väisänen Ossi, vanhempi

B-POJAT
Laukkanen Teemu
Toimi Ilkka
Seppänen Joni
Niemi Heikki-Jussi
Pöntinen Matti
Manninen Miika
Huttunen Eetu
Niemi Antti, valmentaja
B-TYTÖT
Öster Aino
Hänninen Anna-Mari
Sapattinen Eveliina
Harjula Heidi
Hännikäinen Laura
Ovaskainen Henna
Roini Jaana
Ihalainen Jaana
Katainen Riina
Lyytikäinen Tytti
Schultz Rita
Hännikäinen Jukka, valmentaja
A-POJAT
Hyvärinen Pasi
Sivonen Ilari
Piispanen Topi
Karjalainen Toni
Huovinen Olli
Parkkinen Pauli
Raatikainen Tuomas
Lipskis Davis
Sivonen Otto, valmentaja
Korhonen Juho-Heikki, turisti
Mikael Paahto, turisti
Petri Tarvonen, työntekijä

Venla Öster, b-tyttö kanadassa
Hi!
Terveisiä kaikille tsemppiläisille täältä rapakon takaa Kanadasta. Puoli vuo�a on jo
ehtinyt vierähtää siitä, kun lähdin tänne
vaihto-oppilaaksi, ...oppimaan uu�a kieltä
ja kul�uuria, you know. En lähtenyt vaihtoon
minkään järjestän kau�a, vaan tulin ihan
omillani. Isäntäperheeni on minulle kaukaista sukua, mu�a opin tuntemaan heidät
vasta tänne tultuani.
"Isäni" täällä onkin suomalaista sukua,
"äiti" on kanadalainen, ja lisäksi minulla on
6v "pikkuveli". Mukavaa porukkaa, kohtelevat minua aivan kuin perheen jäsentä. Asun
Suurten järvien (Great Lakes) rannalla, 75 000

asukkaan kaupungin Sault Ste. Marien
lähistöllä. Kesäinen jokamiehen harrastus
täällä on mönkĳöillä körö�ely ympäriinsä
valtavissa vaahterametsiköissä, ja talvella
mönkĳä vaihdetaan moo�orikelkkaan.
Tultuani tänne elokuussa menimme
isäntä-perheeni kanssa viikoksi leireilemään
Superior-järven rannalle. Uiskentelimme
Superiorin valtavissa aalloissa ja iltaisin istuimme nuotiolla paistellen ...vaahtokarkkeja. Syksyn mi�aan otin koulusta muutamia
omia lomia, ja piipahdin isäntäperheeni ja
"isovanhempieni" kanssa visiiteillä Detroitissa ja Torontossa. Torontossa tuli niskat kipeiks liiasta taivaalle töllistelystä...

Tsemppiläinen
mu�a kun meillä ei Pieksämäellä oo pilvenpiirtäjiä... No, CN-towerista, maailman
korkeimmasta tornista kato�una pilvenpiirtäjätkin näy�i pieniltä. U.S.A:ssakin on
tullut käytyä, kun bensa- ja maitokauppaan U.S.A:n puolelle täältä Sault
Ste. Mariesta ei tarvitse kuin hurau�aa sillan yli.
Koulusta sain nopeasti uusia kamuja,
ja pikkuhiljaa aloin jo ymmärtää opetuksestakin jotain. Uusia harrastuksiakin
ehdin ennen joulua kokeilla. Lauloin
kuorossa pelastusarmeĳa joulukonsertissa,
ja tulin yllä�äen valituksi koulun curlingjoukkueesenkin. Se se oli hauskaa, mu�a
totesin,
e�ä
hankalampi laji kuin miltä
näy�ää. Jouduin jättämään curlingin, kun
lentopallokausi
alkoi
joulukuussa.
Pääsin koulun seniorty�öjen lentopallojoukkueeseen. Harjoituksia
on ollut siitä lähtien
joka arkipäivä vähintään
2 tuntia, ja pelejä joka
viikko. Taso täällä on
melkolailla sama kuin
siellä koto-Suomen sarjoissakin. Olen joukkueen power-hi�er, ja
nauravat, e�ä "Finnish
secret weapon."
Erilaista täällä urheilussa on se, e�ä lähes
kaikki nuorten urheilu
tapahtuu koulun sisällä,
ja kaikki pelit ovat aina
koulujen välisiä. Kaupungin high-schoolit kisaavat paremmuudesta...
Tällä hetkellä meidän
tiimi, Korah Colts, on
toisena kaupungin sarjassa. Si�en nähdään
päästäänkö pelaamaan
koko provinssin paremmuudesta.
Yhdessä
turnauksessakin käytiin
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tammikuussa. Vaivainen 10 tunnin ajomatka
Etelä-Ontarion Lontooseen, mu�a vastassa
olikin si�en kovia joukkueita. Kausi loppuu
maaliskuussa ennen hiihtolomaa, ja si�en
pitänee keksiä jotain muuta urheilua.
Syksy oli siis antoisa ja kesäkin tulee
varmaan yhdessä hujauksessa. Paljon on
vielä nähtävää ja tehtävää ennen kotiintuloa ensi syksynä. Harmi�aa vaan kun en
pääse pelaamaan Seinäjoen Poweriin. Mu�a
pidetään hauskaa ja lippu korkealla, ensi
syksynä si�en nähdään!!!
Tsemppiä kevään peleihin!
Venla Öster
Sault Ste. Marie, Canada
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TEAM AHMA LÄHIKUVASSA

C-poikien joukkue: valmentajat Tapio Heiskanen ja Esko Tarvonen, pelaajat ylh.vas: Panu Lyytikäinen, Herkko
Heiskanen, Joona Manninen, Aaro Katainen, Markus Väisänen, alh.vas: Matias Katainen, Ville Tyrväinen, Ville Tarvonen,
Samuli Marttinen ja Juhani Hakala. Joukkueeseen kuuluivat myös Ville Toimi ja Teemu Skön.

Tsempin C-poikien legendaarisista legendaarisin Team Ahma jyräsi koko kauden
lähes vastustama�omasti voitosta voi�oon.
Kauden alussa valloite�iin ensin Etelä-Savo
ikään kuin alkupaloiksi.
Valmentajien Tapsan, Esen ja Jussin
ruokailuto�umukset tuntien alkupalat
toimivat ikään kuin ärsykkeenä ja tuplaalkupaloina nauti�iin Itä-Suomen aluemestaruus. Alkupalat eivät kuitenkaan vie
nälkää, joten lämmintä ruokaa syötiin
pitkään ja hartaasti SM-sarjassa, joka
huipentui hienoihin finaaleihin Hollolassa. Seinäjoki oli vain tällä kertaa hieman
parempi kahdesta kovasta joukkueesta.
Hollolan turnaus oli kuitenkin upea
kokemus ja jälkikäteen on paljastunut paljon sellaista, mikä on ollut julkisuudeltakin
piilossa. Ensinnäkin majapaikka Messilässä
Tsempin johtokunta järjesti pojille mieluisan
yllätyksen ilotulituksen muodossa. Tsemppiläisen talkooperinteen mukaan rake�eja
on evakuoitu jo monena vuotena, kun on
oltu kaupungin ilotulituksissa järjestysmiehinä.
Erityisen nopeakätinen on ollut Jaana
"Fasthand" Tarvonen, joka on onnistunut ottamaan muutaman jopa suoraan lennosta.
Poikia oli kannustamassa myös autolastei�ain väkeä pitkin Jäppilää ja lähes koko

Mannisen suuri suku. Vain Siiri-mummu oli
jäte�y narikkaan. Forza Jäppilä -tiimillä oli
rekvisii�ana urkupillejä, jotka herä�ivätkin
ansai�ua ihmetystä. Joku kyllä ehti sanoa
Team Ahman manageri-Ossille, e�ä normaalisti noilla kyllä soitetaan eikä tanssita
tangoa niiden kanssa.
Saunassa taltioituja ju�uja ei nyt tässä
perhelehdessä oikein sovi paljastaa, mu�a
sen verran siitäkin, e�ä niin ansiokas maailmanparannus on (tätä ei nyt sovi kertoa
Mar�i Ahtisaarelle) ehdolla Nobelin rauhanpalkinto -skabassa. Tosin sen verran
sitä on siisti�y, e�ä Team Ahma tuskin tullee Suomen valtion viralliseksi tunnukseksi
eikä Matias Kataisesta ehkä si�enkään tule
koko maailman päämiestä.
Koko kau�a arvioitaessa on hyvä muistaa,
e�ä hienoon menestykseen on tarvi�u
valmentajien ja pelaajien lisäksi iso joukko
ihmisiä jo yksin sen vuoksi, e�ä Tsempin
vetoomus neljätoistavuotiaille anne�avista
ajokorteista on vielä hieman vastatuulessa.
On siis tarvi�u Jaria, Tanea. Ja ketä minä
oikein näenkään.
Tämän jutun kirjoi�ajalle kuitenkin
kylmimmät väreet selkäpiihin on aiheu�anut ensimmäinen puhtaasti tsemppiläinen
mitali. Omat kasvatit sen tekivät.
An�i Niemi

Tsemppiläinen
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ANTIN
PAKINA
Pitkä ura valmentajaguruna jä�ää jälkensä mieheen. Niin kulu�avaa ja kokopäivätoimista tämä guruna eläminen on. Oikeastaan vain toinen guru voi ymmärtää, mitä
on elää jatkuvassa julkisuuden valokeilassa.
Hyvä ystäväni Tom Renney onkin sanonut:
"I don`t know, who is Juhani Tamminen".
Lause on vapaasti suomenne�una: "Liiallinen adjektiivien käy�ö vaarantaa terveytesi ja vie vähätkin hiuksesi". Toinen hyvä
ystäväni, Bengt-Åke Gustavfsson, pitkän
pelaajaurankin tehneenä, on puolestaan
todennut: "Jag heter Peter", jonka voisi
suomentaa ihan suoraan: "Olen aina ihaillut yli kaiken Vaasan Sportin kontrolloitua
kaksivaiheista valmentajakävelyä vaihtoaition takana".
Valmentajagurun työ ei kuitenkaan rajoitu vain harjoi�elun suunni�eluun, sen
loppuun saakka kontrolloituun toteu�amiseen ja loistaviin strategisiin ratkaisuihin peleissä. Meitä guruja lähestytään
jatkuvilla haasta�elupyynnöillä, pyydetään
esiintymään mainoksissa, houkutellaan
tekemään pitkäaikaisia sopimuksia. Kollegojen kanssa keskustellessa on tullut
esille myös, e�ä yhä useammin niin sanotut
kansan syvät rivit haluavat tietää, mitä tapahtuu kulissien takana ja joskus edessäkin.
Yksi pol�avimmista puheenaiheista on ollut
se, mistä Summas -jupakassa oli kyse.
Siitähän kirjoite�iin paljon, mu�a ei juurikaan asiaa.
Hyvä ystäväni Rami kertoi minulle asian
oikean laidan saunoessamme Raipen
kesämökin naapurissa. Ju�u meni näin.
Toisella erätauolla Rami sanoi Niinimaalle:
"Kurri sano, et se oli kuullut Jutilalta, joka
oli kuullut Virran Hantalta, joka taas oli
kuullut Westerlundin Erkalta, et sä olit
sanonu, et ei ylämummoo oikeesti oo olemassa, vaikka Sumo niin väi�ää".

Keep me
simply
Niinimaa oli suu�unut siitä ihan tosissaan ja pahoi�anut mielensä, kun Rami
alkoi repostelemaan hänen sukulaisiaan.
Erkan mukaan Niinimaa oli kyllä oikeasti
sanonut, e�ä meidän mummokin laukoo
paremmin kuin Kimmo Timonen ja Olli
Jokinen yhteensä. Virran Hantalla on vain
mennyt kuulo toisesta korvasta, kun se
kuuntelee niin paljon Ma�ia ja Teppoa.
Itselleni on tullut paljon yhteydenottoja siitä, millaisia neuvoja gurut antavat
lentopallo-o�elujen aikalisillä ja mitä ne
neuvot oikeasti tarkoi�avat. Yleisin anne�u
neuvo on: "Hei, nyt pelataan".
Gurun sanomana neuvo tarkoi�aa,
e�ä siirrytään huolellisen defensiivisesta
pelistä aavistuksen verran offensiiviseen
suuntaan eli pyritään osumaan seuraavassa
hyökkäyksessä la�iapintaan seinien asemesta. Toinen yhtä yleinen neuvo tai kysymys
on: "Mitä varten tänne on tultu?" Gurun
kysymänä kysymys ohjaa peliä nopeiden
laitahyökkäysten suuntaan ja sitä kau�a
nopeaan siirtymiseen Mäkkärille tai Raxiin.
Joskus guru saa�aa kysyä: "Kuka on kakkospaikalla?" Guruhan luonnollisesti tietää
itse vastauksen, mu�a täten motivoi pelaajia
o�amaan itse vastuuta pelistä. "Mennään,
mennään", on yleisimpiä johtoasemassa
olevien joukkueiden huutoja. Sillä huudolla
koko joukkue�a muistutetaan seuraavaksi
sovitusta kuviosta, jossa libero saa kauden
ensimmäisen hyökkäyspisteensä.
Tässä
kuviossa vastustajalle rakennetaan esteetön
hyökkäyslinja liberon käsiin, josta päästään
hyökkäämään pallo suoraan takaisin yhden
kosketuksen pelillä.
Tämän kauden ehdoton helmi on
kuitenkin Seinäjoella SM-finaalissa kuultu
valmentajan kysymys, kun erät olivat tasan
ja tie-break -erä odo�i alkamistaan. Valmentaja kysyi joukkueelta: "Kuka haluaa

Tsemppiläinen
vielä voi�aa?" Vaikka olen ollut guru jo
pitkään, niin tuota kysymystä ei ole vielä
tullut käyte�yä. Siinähän on ihan omat
riskinsä. Laiskimmat pelaajathan saa�avat vastata: "Onhan tässä jo voiteltu näitä
pelejä. Mennään, mennään kakkospaikan
kau�a kotiin. Sitä vartenhan tänne on tultu".
Guruna tietysti ymmärrän, e�ä valmentaja
tarkoi�i ystäväni Raimo Helmisen metodia,
jossa voitetuista aloituksista on enemmän
hyötyä kuin hävityistä aloituksista ja täten
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joukkueen kanna�aa satsata voite�uihin
aloituksiin.
Toivo�avasti nämä pienet detaljit gurujen
sisäpiiristä avaa Peliä myös teille tavallisille
kansalaisille.
Ju�u onkin hyvä lope�aa prinsiippien
prinsiippiin "Keep me simply", jonka vapaa
suomennus kuuluu: "Kun on rii�ävän yksinkertainen, voi ryhtyä vaikkapa valmentajaguruksi".
Martantien Mahatma

Beach volley-turnaus
Pieksämäellä pelataan taas tänä kesänä
vuosi�ainen juniori beach volley-turnaus
uusitulla Heikanpään rannalla. Tänä
vuonna olemme saaneet järjestäväksemme
valtakunnallisen
JUNIOR
TOUR-osakilpailun. Junior Tour-kiertueella kamppaillaan Suomen mestaruuksista A, B, ja
C-junnuissa. Pieksämäellä pelataan myös
D ja E-junioreiden sarjoissa. Ennen jokaista
Junior Tour-osakilpailua järjestetään perjantaina iltapäivällä BEACH CAMP-harjoi�eluiltapäivä ohjaajien johdolla. Beach Camp
on maksuton ja Pieksämäellä siihen saa
osallistua myös E- ja D-juniorit.
Junior Tour-kiertue toimii samaan tapaan
kuin aikuisten Pro tour-kiertue eli kierretään
ympäri Suomea osakilpailuissa ja kerätään
ranking pisteitä. Valtakunnan 8 parasta
paria ikäluokastaan pääsee pelaamaan SMFINAALI-turnaukseen Helsinkiin 13.-14.8.
Tsemppi maksaa puolet kaikkien Junior

TIESITKÖ?
Kesällä on mahdollisuus osallistua Sapan
jalkapalloharjoituksiin tai Piven yleisurheilukisoihin. Urheilukoulu 6-11-vuotiaille
on ma ja ke iltaisin klo 16.30 keskuskentällä. Pienten kisat -99, -98 ja -97 syntyneille
ma 30.5., ma 20.6. ja ma 22.8. klo 18. Kaikki
palkitaan. Luokittelukisat 9-15-vuotiaille ke
25.5.,1.6., 15. 6 ja 17.8. Piven puh. 0400569979
Pieksämäen seudun alakoululaisten len-

Tour-osakilpailujen osallistumismaksuista,
kun ilmoi�audut vähintään viikkoa ennen turnausta Tsempin työntekĳälle 0443409682 tai tsemppi82@hotmail,com. Ilmoittautumiset myös Pieksämäen osakilpailuun
9.-10.7.2005 samalla tavalla.
Juniot Tour-kiertueella mukana olevilla
pareilla tulee olla beach card, jonka voi
lunasta lentopalloliiton sivuilta ohjeiden
mukaan. Kortin saa myös turnauksesta,
mu�a se on silloin kalliimpi. Lisätietoa saa
lentopalloliiton sivuilta.
Käy rekisteröitymässä beach volley tietokannassa:
h�p://www.hbv.fi/beachdb/
sieltä löytyy tietoja muista pareista, turnauksista ja myös tilastoja pelatuista turnauksista.
Lisätietoja löytyy beach volleysta osoitteesta: www.beachvolley.fi ja Juhikselta
0443448039.
topalloturnaukseen osallistui 4.5. ennätykselliset 18 joukkuetta. Sarjoja oli
neljä: 1-2-luokkalaisten sekajoukkue, 3-4luokkalaisten seka-joukkueet , 5-6-luokkien
tytöt ja pojat. Historiallista oli se, että Kontiopuiston 6 lk:n pojat voittivat ensimmäisen
kerran lentopallomestaruuden Kontiopuiston
koululle ja se, että Maaselän tytöt ottivat
kolmoisvoiton 5-6-luokkalaisten sarjassa. On
hienoa, että Pieksämäellä myös koulut osallistuvat aktiivisesti lentopallon opettamiseen
– kiitokset siitä rehtoreille ja liikunnaopettajille!

Tsemppiläinen
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Pieksämäki: Kauppakatu 5
puh. 010 512 2970

Tsemppiä kesään Elmosta
Mikasa
Olympic VLS200,
virallinen FIVBhyväksytty
huippupallo

55,-

Mikasa
Olympic VS200, synteettinen

39,19,90
29,-

Mikasa Beach Classic,
harrastajan rantalentopallo
Pihalehtisverkko

