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Vilppulan Tähti
Nurmon Jymy97
Rantaperkiön Isku, Tampere
Napapiirin PalloKetut, Rovaniemi
Kauhavan Wisa
Salon Viesti
Oulunsalon Vasama
Raision Loimu

Omaa tietä mestariksi
Tämä ei ole tarina oikeasta ja väärästä. Ei totuudesta ja valheesta. Tämä on tarina, jossa asiat
toteutetaan eri tavalla. Tarina, jossa uskotaan itseen ja omaan tekemiseen. Tarina, jossa oletukset
murretaan työllä. Tämä tarina ei ole päätepiste. Tämä on pilkku, jonka jälkeen tarina jatkuu.
Tämä on tarina asiasta, jonka ei pitäisi enää olla edes mahdollista. Ja kuitenkin täyttä totta.
Lentopallossa mestarit syntyvät, kun kerätään lahjakkuudet yhteen joukkueeseen. Lentopallossa ei
voi pärjätä ilman riittävää mittaa. Lopputurnauksia voi järjestää vain isoilla paikkakunnilla, joissa
on suuri sali ja paljon majoitustilaa.
A-poikien SM-lopputurnauksessa 2017 Vilppulan Tähden pojat löivät kertalaakilla palasiksi monta
olettamusta. Lopputurnauksessa joukkueen tarinassa on käytännössä kaikki Rocky-elokuvasarjan
kliseet.
Tähdellä on joukkue, jonka keskipituus on 184,5 senttiä ja finaalin päättyessä kuusikon keskimitta
oli 182,3 senttiä. All starsiin valitusta kolmesta Tähden pelaajasta pisimmät olivat 183-senttisiä.
Samalla tuli todistettua sekin, että lentopallo on yhä edelleen peli. Pelit voidaan voittaa vain
pelaamalla. Kaikki muut asiat ovat sitten loppusuoralla vain apuvälineitä pelaamiselle.
Lopputurnauksessa yleisöä riitti kaikkiin otteluihin ja loppuottelussa Parkkivuoren urheilutalolla oli
paikalla yli 600 katsojaa. Taisi olla A-poikien finaalien uusi yleisöennätys – ainakin nykysääntöjen
aikaan. Striimin takana ottelua seurasi 1234 silmäparia. Maanantai-aamuun mennessä pelkästään
Tähden sivujen jaetun mestaruusjutun oli nähnyt yli 26 000 ihmistä.
Tarina alkoi vuodesta 2004. Rauli Salmijärvi vei v. 1998 syntyneen Arttu-poikansa salille. Salille
astelivat myös 1997 syntyneet Santeri Salonen ja Petro Ahvenjärvi. Aika pian mukaan tulivat Mikke
Tolvanen ja Niko Jokela. Seuraavaksi ryhmään tulivat Köykän veljekset Voitto ja Konsta. ”Konu”
oli kapteeni, joka jäi pois kun opiskelut veivät miehen paikkakunnalta. 2007 oriveteläinen Jussi
Lepistö ilmestyi Parkkivuoreen. Jokilaakson Lentopallo lopetti D-poikien jälkeen, ja samantien
Kalle Hietavala ja Miska Saarinen pukivat ylleen punaisen paidan. Daniel Heinonen kävi vuoden
Korpilahdella, kunnes tie toi Parkkivuoreen. Viljami Pulli lähti 8. luokalla Vilppulan yhteiskoulun
joukkueeseen mukaan, ja vuodenvaihteessa mies liittyi Tähden B-poikiin. Vuonna 2000 syntyneet
Sami Valaranta ja Teemu Kaitakari olivat pelanneet nuorempien joukkueessa, kunnes Sami tuli 2sarjajoukkueeseen 2015 ja Teemu 2016.
Ralen lisäksi valmennuksessa ovat mukana olleet Seppo Tolvanen, Otto Salmijärvi, Petri Köykkä,
Tuomo Lepistö, Jari Virtanen ja myös Pasi Valaranta on tehnyt tuurauksia. Jämsästä Jokilaakson
Lentopallon joukkueen loputtua tulleen Danielin, Miskan ja Kallen ensimmäinen valmentaja oli
Tuija Peltonen.
Iso palanen rakennuksessa on ollut Ahti Laaksin tulo joukkueenjohtajaksi B-poikiin.

Linjauksia, yksilöistä joukkueeksi
Heti alussa ”Rale” teki tiukkoja linjauksia. Kun muut pelasivat koppipalloa, alkoi Tähti heti alusta
pitäen pelata ns. oikeilla lentopallokosketuksilla. Kun muut jättivät koppipallon pois, alkoi Tähden
sakki pelata kolmella kosketuksella. Se tarkoitti sitä, että tappioita tuli nappuloissa, mutta
onnistumisiakin sen verran, että homma pysyi mielekkäänä. Samalla pallonkäsittelytaito kehittyi.
Peliväline alkoi kesyyntyä ja pallosta tuli kaveri.
Liikunnallliset pojat ovat hankkineet menestystä myös salin ulkopuolella. Köykkä ja Lepistö ovat
Suomen mestareita yleisurheilukentiltä. Heinonen on SM-tason mitalisti ja Pulli SM-finalisti.
Hietavala ja Heinonen ovat mitalisteja ja mestareita beachvolleyssa.
Ysiseiskojen E-pojissa Tähti nappasi Lounais-Suomen aluemestaruuspronssia 2007-2008.
Ysikaseissa Tähti on voittanut aluemestaruudet E:ssä 2008-2009, D:ssä 2010-2011, C:ssä 20122013 ja B:ssä 2014-2015. Ysiseiskat sijoittuivat D:ssä 2009-2010 sijalle 6, C:ssä 2011-2012 sijalle
4, B:ssä 2013-2014 sijalle 4. A-pojissa on sitten aluemestaruudet kaivettu 2013-2014 ja 2015-2016,
hopeaa tuli taskuun 2014-2015 ja 2016-2017.
SM-sarjassa menestykset ovat kiertäneet siten, että ysiseiskat olivat C:ssä 2011-2012 sijalla 8. ja
2013-2014 sijalla 9.
Ysikaseissa joukkue on hakenut mitaleita kahteen otteeseen. Kaudella 2012-2013 C-pojat saivat
SM-pronssia ja 2014-2015 oli B-poikien tuomisina Rovaniemeltä SM-hopeaa.
Poolirankingin ykkösenä Tähti on ollut kertaalleen C-pojissa ysikaseissa kaudella 2012-2013 ja B-

pojissa kahdesti 2014-2015.
United World Gamesissa Itävallan Klagenfurtissa Tähti sijoittui 2012 sijalle 5. Kahdesti vuosina
2014 ja 2016 Tähti selviytyi UWG:n loppuotteluun, mutta ensimmäisellä kerralla voitto karkasi
Serbiaan ja toisella kerralla Sveitsiin.
Nuorempi C-poikajoukkue voitti Power-cupin Tiikerisarjan hopeaa ysikutosten sarjassa 2011.
Samoin Supersarjassa ysivitosten ikäluokassa tuloksena oli hopeaa yhdellä yli-ikäisellä
vahvistuksella kaudella 2011-2012. LiperiVolley vei tuolloin sarjan mestaruuden, ja pronssille
sijoittui muuan Nurmon Jymy97.

Toinen linjaus
C-poikiin mentäessä tehtiin toinenkin linjaus. Salille ovat tervetulleita pelaajat, jotka sinne haluavat
tulla. Vahvistuksia ei kuitenkaan junioreihin ryhdytä keräämään. Päätös oli hyvin selkeä; kehitetään
pelaajia ja tulos tulee sivutuotteena – jos on tullakseen. Tavoitteita ei asetettu. Mutta tokihan se oli
jo nähty, että ysikaseissa on mahdollisuudet myös menestyä. Ysiseiskoissa on myös mahdollista
taistella valtakunnan terävimmän kärjen tuntumassa.
Samalla iso linjaus oli pelimäärät. Mietittiin, että vaikka kaikki pelaajat ovat Tähden mukana
lähimmällä mahdollisella salilla, on matkaa osalla pojista sen verran, ettei viikottaista
yhteisharjoittelumäärää nosteta kolmea korkeammaksi. Orivedeltä ja Jämsästä on kuitenkin
vanhemmilla joka tapauksessa kuskattavaa. Määriä piti rakentaa muulla tavalla. Ensimmäisenä
päätöksenä tulivat omat leirit. Ensin aloitettiin pikkujouluilla Salmijärvellä. Ja sitten siirryttiin
harjoitusleireihin. Raulin vaimo, Seija, kutsui pelaajat kotiinsa. Kymmeniä kertoja Tähdellä on ollut
treenit perjantaina illalla ja lauantaina kahdesti. Yö välissä on vietetty porukalla casa de
Salmijärvellä. Seija on laittanut ruuan illaksi, aamupalaa ja päivälle vielä lounaan treenien väliin.
Parina kesänä leiri järjestettiin yhdessä tyttöjen kanssa siten, että majoitus oli Vilppulan
Koivuniemessä, vajaan kilometrin päässä salista. Kyse on ollut siis hyvin intensiivisestä
harjoittelusta; leirityyppisesti – mutta ilman matkustamista ja majoituskustannuksia. Välillä on
yövytty myös Pullilla ja välillä Salosen mökillä. Jälkikäteen on helppo sanoa, että näillä leireillä on
ollut kultaiset kehykset.
Toisena päätöksenä alettiin hakea ns. yön yli reissuja. Ouluun, Rovaniemelle ja Savonlinnaan
lähdettiin ”yökuntiin”. Ulkomailla käytiin Itävallassa ja Viron puolella Tallinnassa turnauksissa.
Leirit ja ulkomaan reissut hioivat poikia yhteen. Ensin oli ryhmä, sitten joukkue, seuraavaksi
Joukkue ja A-poikien SM-finaaleissa JOUKKUE.
Pelimäärät olivat varsinkin B-ikäisinä hurjia. Tarkoituksella. Kauden aikana parhaille pelureille tuli
yli 90 ottelua ( B- ja A-pojat, sekä 3-sarja). Jo D-ikäisinä mentiin mukaan C-poikien sarjoihin.
Ensimmäisissä turnauksissa vanhempien kanssa syntyi taju siitä, että lentopallossa ei koskaan enää
tule suhteessa tämän pelottavampia vastuksia. Ekan vuoden D-poika kun on aika paljon fyysisesti
pienempi kuin toisen vuoden C-poika. Takkiin tuli, mutta peli peliltä pallot alkoivat kestämään
pidempään. Rale hoki pojille kovankin lyönnin nousevan kun sinne vain laittaa kädet alle.

Kolmas linjaus
Kolmantena linjauksena päähän iskostui myös se totuus, että joukkueen tärkein pelaaja olet Sinä,
jokainen pelaaja. Joukkueen tärkein pelaaja ei ole paras pelaaja, joukkueen tärkein pelaaja on
JOUKKUE. Iso pelimäärä mahdollisti sen, että vähemmänkin pelanneet pelasivat varmasti
enemmän kuin muiden joukkueiden pelaajat. Aikaa sitten todettiin, että joukkueen menestys ei
synny tähtipelaajasta ( ilman sanaleikkiä). Joukkueen mahdollinen menestys ja parhaidenkin
pelaajienkin kehitys syntyvät niistä joukkueen pelaajista, jotka olisivat rankingissa ( jota tietenkään
koskaan ei ole tehty) sijoilla 8,9,10,11 jne. Mitä korkeatasoisempi on joukkueen heikoinkin osa, sitä
parempi on joukkue. Menestystä ei saa sillä, että joukkueessa on kaksi parasta pelaajaa, vaikka ne
olisivat kuinka hyviä. Mitä korkeammaksi saadaan se ”alarappu”, sitä paremmin kaikki kehittyy.
Joukkueen parhaasta pelaajasta syntyy tähtipelaaja ja ratkaisija vain sillä tavalla, että ympärillä on
riittävän laadukkaat pelaajat. Pallo elää harjoituksissa, harjoitusten taso nousee. Jokainen
onnistuminen harjoituksissakin vaatii silloin tekemistä. Vain 41 vuotta, joista 35 Parkkivuoressa, on
salilla seissyt mies, joka muuten vaatii – jokaisessa harjoituksessa ja jokaisessa harjoitteessa.
Tänään jokainen myllyssä kestänyt pelaaja ymmärtää myös sen, miksi Rale vaatii. Vaikka
onnellakin on aina loppupeleissä merkityksensä, eikä sitä voi väheksyä koskaan, ei yksikään
voitettu pallo ole tullut ilmaiseksi. Mitä vahvempi on ryhmä, sitä paremmin se kestää
loukkaantumiset ja muut asiat. Vaikka Voitto Köykkä pelasi talven 2016-2017 Virtain Team PUMin
mukana 1-sarjaa ja Jussi Lepistö 2-sarjaa Oriveden Ponnistuksessa sekä 1-sarjaa Aitolahden
Riennossa, vaikka Santeri Salonen ja Petro Ahvenjärvi lähtivät tammikuussa valtion palvelukseen,
kaikki se kestettiin. Joukkueessa nousi esiin uusia vastuunkantajia. Jopa niin paljon, että helmikuun
viimeistä edelliseen viikonloppuun mennessä Tähti oli hävinnyt vuodenvaihteen jälkeen vain yhden
erän Kauhavalle. Samalla Lepistö ja Köykkä olivat isoissa rooleissa omissa miesten joukkueissaan,
ja Valaranta ja Kaitakari puolestaan B-pojissa ja A2-joukkueessa. Villi veikkaus, tuskin kovinkaan
väärä, on se, että lopputurnauksessa pelanneen Tähden joukkueen parhaimman ja heikoimman
pelaajan ero lienee pienin kaikista turnauksessa olleista joukkueista. Samalla tiedettiin, että kentälle
saadaan iskukykyinen kuusikko oikeastaan kaikkiin tilanteisiin. Vastajoukkueet eivät voi alkaa
vartioimaan tiettyjä pelaajia, koska silloin vierestä aukeisivat paikat muille. Menestyksen osalta
kyse oli oikeastaan vain siitä, millaiseen hehkuun ykköstykit pääsisivät lopputurnauksessa. No
siihen vastaus löytyy helposti; liekki paloi sellaisella voimalla, että vielä mestaruussaunaankin
joutui palokunta piipahtamaan…

Neljäs linjaus
Neljäntenä linjauksena kauden rakennetta muutettin C-pojista alkaen. Lausahdus lentopalloilija
tehdään kesällä muuttui Tähdessä muotoon lentopalloilija tehdään keväällä. Määrätietoisesti
jokaiselle kesälle etsittiin tapahtuma, maali johon harjoiteltiin. Kun muut joukkueet ottivat
lopputurnausten jälkeen rennosti, huilasi Tähti viikon ja sitten jatkettiin. Itävallan reissut olivat aina
kesäkuun puolessa välissä, ja sinne lähdettiin täydessä latingissa. Juhannukselta jäätiin
saliharjoittelusta lomille. Pelaajat saivat henkilökohtaiset ohjelmansa, mutta salille palailtiin
heinäkuun viimeisellä viikolla. Tuo ”jatkettu” kevät tarkoitti sitä, että aina tulevaan kauteen päästiin

lähtemään muutamaa porrasta korkeammalta. Keskikesä puolestaan saatiin pitää ansaittua lomaa.
Ralen piiiiiiiiiitkä kokemus on puolestaan taannut sen, että joukkue on myös uskaltanut levätä
kauden aikana. Yleensä aina syksyllä peli on kulkenut, syysloman jälkeen on aina ollut vähän
”synkkyyttä silmissä”, joulun aikaan on pidetty kunnon loma ja vuodenvaihteen jälkeen on palaset
alkaneet loksahdella kohdalleen. Hiihtolomien jälkeen onkin sitten ollut jo lentokeliä, mutta
useamman kerran erilaiset syyt – loukkaantumiset ja sairastumiset – ovat katkaisseet terän finaalien
kynnyksellä. Koskaan niiden taakse ei ole piilouduttu. On todettu, että saatiin se mitä ansaittiin.
Niinpä ysiseiskojen C-pojissa ja B-pojissa kauden kohokohdaksi jäivät välierät ja sama tapahtui
keväällä 2016 A-pojissa. Tosin merkkejä oli ilmassa jo 2016; silloin Tähti sijoittui ysikutosen
sarjassa sijalle 7, kun kolme vuotta aiemmin saman ikäluokan B-pojissa sijoitus oli ollut 29…
Ysiseiskoissa puolestaan kävi niin, että C-pojissa matka tyssäsi tuolloin Suomen mestaruuden
lopulta saavuttaneeseen Oulunsalon Vasamaan ja B-pojissa tielle osui sekä Suomen mestaruuden
voittanut Nurmon Jymy että hopeaa kaapinut Keimolan Kaiku – joka ajautui kaaviossa Tähden
eteen heikohkon alkusarjansa vuoksi.

Kohti lopputurnausta
Talven 2016- 2017 aikana tärkeintä oli varmistaa paikka A-poikien välieriin. Sehän takaisi
mahdollisuuden hakea lopputurnausta. Ja koska edellisestä lopputurnauksesta A-pojissa oli 34
vuotta, uskallettiin Tähden kannalta myönteistä päätöstä odottaa. Tosin päätöksen hausta teki yksi
henkilö ihan omin päineen, ja asiasta tiesi vain neljä ihmistä. Helmikuun lopussa sitten liitosta tuli
se toivottu puhelinsoitto.
Uskottavuuden kannalta oli toki tärkeää, että välierässä joukkue sijoittuisi kahden joukkoon. Se
tehtiin.

Samalla kisaorganisaatiota alettiin rakentaa. Teemaksi asetettiin avauspalaverissa paras tähän
mennessä pelattu turnaus. Tämä teema ei ollut ylimielisyyttä, vaan se oli halua kertoa maailmalle
siitä, millainen paikkakunta on Mänttä-Vilppula ja millainen seura on Vilppulan Tähti. Josko
urheiluseurat ovat tänä päivänä muuttuneet saman nimen alla toimiviksi hajanaisiksi yksiköiksi, tuli
Tähdestä tämän turnauksen yhteydessä yksi URHEILUSEURA. Joukkueen tärkein pelaaja oli
tässäkin tapauksessa JOUKKUE. Pieniin yksityiskohtiin kuului se, mikä on muillakin joukkueilla –
yhtenäinen peliasu. Poikien äidit organisoivat taatulla taidollaan cateringin, isät pyörittivät
kilpailutoimintaa ja vastasivat tapahtuman rakentamisesta ja purkamisesta, sekä salien siisteydestä.
Muut Tähden osaajat ottivat harteilleen ne muut tärkeät ruudut ( kisajulkaisu, striimaus,
tiedottaminen, opastaminen, ensiapu, toimihenkilöt otteluihin, apukäsien hankinta etc.).
Kun perjantaina 31.3. talkooporukka oli saanut paikat kisakuntoon saapui ensimmäisenä paikalle
Napapiirin Pallo-Ketut ottamaan tuntumaa Mäntän liikuntasaliin.

Lopputurnaus
Ilmassa oli mukavaa väreilyä lauantaina 1.4. kun klo 9.30 joukkueet marssivat saliin
aakkosjärjestyksessä. Enteellisesti marssi lähti käyntiin Rocky-elokuvien tunnusmusiikilla. Eikä
kukaan vielä silloin tiennyt sitä, kuinka kohdalleen se osui. Tiedettiin, että Tähti lähtee
kotiturnaukseensa rankingin viimeisenä. Kaupunginjohtaja Esa Sirviö piti puheen, ja lohkaisipa
siinä lauseen, että kestääköhän kaupungin talous jos Tähti saatuisi voittamaan. Eipä tiennyt
Sotkamon Nostradamus kuinka ennusteensa osui kohdalleen. Eikä tiennyt kukaan muukaan. Itse
asiassa sen paremmin pelaajat kuin valmennuskaan eivät olleet tajunneet sitä tosiasiaa, että
Vilppulan Tähden tämän joukkueen edellisestä junioriottelun tappiosta Parkkivuoren salissa oli
aikaa yli puolitoista vuotta, se oli tullut 14.11.2015 East Volleylle. Se kuka tiesi ei kertonut
kenellekään mitään. Mutta se joka tiesi, tiesi myös sen, että mitaliottelut pelattaisiin joka
tapauksessa Parkkivuoressa… Mäntän salilla Tähden joukkue oli toki hävinnytkin. Myöskään
lopputurnaus- ja välieräpeliä ei Tähti ollut Parkkivuoressa hävinnyt sitten vuoden 2011 joulukuun
( silloin C-pojissa tuli joulukuussa ensin välierässä tappio RikalaVolleylle ja pronssiottelussa
Kalevan Lenopallolle). Sen jälkeen Parkkivuoressa Tähti voitti C-poikien aluemestaruuden 2012,
B-poikien SM-välierän 2014, A-poikien aluemestaruuden 2015 ja A-poikien SM-välierän 2016.
Nämä tulivat saldolla 13 voittoa ja nolla tappiota. Tänään ”isojen pelien saldo vuodesta 1.1.2012
alkaen Parkkkivuoressa on 15-0!! Etukäteiskaavailuissa oli kuitenkin ajatus, että lauantai-illan
ottelu Kauhavan Wisaa vastaan tulee olemaan iso peli. Kun lentopalloliitto oli linjannut
päätöksensä, että Tähti ei saa kotiturnauksessaan pelata kotisalissaan toi se aluksi pahaa verta.
Lopulta sekin kääntyi voitoksi.
Kun avajaisissa Vilppulan Mieslaulajat kajauttivat komeasti Maamme-laulun oli kaikki mahdollinen
ja mahdoton tehty. Kentällä, kabineteissa ja turnausjärjestelyissä. Kiinnostavaa oli se, tuleeko
otteluihin katsojia. No Tähden viiden ottelun yhteenlaskettu yleisömäärä oli noin 1800!!!!
Loppuottelussa vähän yli 600 ( muissa oltiin koko lailla 300 silmäparissa, semifinaalissa vähän
enemmänkin).

Alkulohko
Avausottelussa vastaan tuli Nurmon Jymy 97. Liigapelit olivat menneet niinkuin pitikin. Jymy sai
jalkeille parhaan miehistönsä. Liigassa loistanut super-hakkuri Joonas Jokela oli tietysti kirkkain
helmi, myös liigassa pelanneet keskitorjuja Atte Rissanen ja yleispelaaja Tuomas Siirilä, sekä
maajoukkuerinkiin käytännössä kaikki junnuvuodet kuuluneet libero Jere Syrjälä ja passari Kasimir
Luostarinen riittivät viidestään nostamaan joukkueen selväksi ennakkosuosikiksi koko turnaukseen.
Kolme vuotta aiemmin Jymy oli jo voittanut mestaruuden B-pojissa ja sen jälkeen ryhmäään olivat
liittyneet Jokela ja Rissanen. Näiden viiden, junioripelaajaksi tähtistatuksella varustetun kaverin
lisäksi joukkueessa oli laajuutta ja penkillä taattua osaamista. Niinhän siinä kävi, että avausottelussa
Mäntässä Tähti jäi yksikertaisesti telineisiin, ja Jymy marssi 25-15 voittoon. Salmijärvi ja Laaksi
pitivät tauolla palaverin, ja päättivät kokeilla pelaamista toisessa erässä ilman liberoa. Tämä on se
vaihe kun kokeilun voi tehdä. Toisaalta myös meidän keskipelaajienkin hiha riittää pelata
takakenttää pohdittiin. Toisessa erässä peli tasaantui. Kuin huomaamatta Tähti oli lähellä viedä erän,
mutta lopulta se kääntyi Jymylle 23-25.
Tästä ottelusta Jymy löi päälle hurjan vaihteen. Jalkoihin jäivät Kauhavan Wisa 2-0, Jymylle
merkitsettömässä ottelussa Oulunsalon Vasama 2-1 ja semifinaalissa Napapiirin PalloKetut 2-0.
Vaattalahden noita, Ahti Laaksi, tokaisi avausottelun jälkeen, että nyt on hävitty se mitä tässä
turnauksessa voidaan hävitä. Oliko se loitsu, vai manaus, kuka sen tietää, mutta sitten…
Ottelu Oulunsalon Vasamaa vastaan oli hieno hetki. Paikalla oli Tähden 34 vuotta aiemmin SMhopeaa A-pojissa voittanut joukkue. Sitäkin oli Rale valmentanut. Jonkinlaista seurahenkeä
parhaimmillaan oli siinä, kun takavuosien joukkueen pelurit olivat käytännössä tämän päivän
joukkueen faneja. Tähden kaikkien aikojen junnujoukkue ikäänkuin antoi viestikapulan seuraavalle.
Siinä oli paljon symboliikkaa, joka avautui vasta jälkeenpäin.
Vasama pelissä Tähti syttyi avauserässä hurjaan lentoon ja se tuli kotiin 25-16. Vastassa oli
kuitenkin joukkue, joka oli aina ollut ysiseiskojen tapahtumissa neljän parhaan joukossa. Toki
Välkky oli lähtenyt Iskuun ja Marttila Loimuun, mutta nimet Oskari Seppä, Markuss Cielavs, Jiri
Hänninen jne. ovat näissä sarjoissa kovia tekijöitä. Panu Pahtajan valmentama joukkue oli tullut
kovilla tavoitteilla. Ja nappasi oljenkorrestaan kiinni viemällä toisen erän 18-25. Kolmannessa
erässä oli puukko kummankin kurkulla. Vasamalle tappio tietäisi varmaa putoamista
mitaliotteluista. Tähdelle jäisi häviöllä vain teoreettinen mahdollisuus mitalipeleihin. Jokaisesta
pallosta taisteltiin armottomasti puolin ja toisin kolmannessa erässä. 15 pisteen raja ohitettiin rinta
rinnan, ja vuoron perään päästiin yrittämään ottelupalloa. Muissa lajeissa olisi tuloksena ollut
tasapeli tai rankkarikisa, mutta ei lentiksessä. Ehkäpä ne pienten poikien kovat pelit sitten olivat
Tähden takaraivossa, eikä joukkueen käsi vapissut – ja lopulta riemu repesi 21-19.

Neljän parhaan joukkoon
Turnauksen kannalta kyse oli Tähden osalta henkiinjäämisestä. Illan viimeinen ottelu Kauhavan
Wisaa vastaan olisi ratkaisuottelu mitalipeleihin. Jymyn lisäksi tässä vaiheessa Napaiirin PalloKetut

ja Rantaperkiön Isku olivat varmistaneet pelaavansa sijoista 1-4. Salon Viesti ja Raision Loimu
puolestaan pelaisivat sijoista 5-8. Viimeisellä pelikierroksella ainut mitaliottelupaikka oli panoksena
Tähden ja Wisan pelissä.
Lentopalloliitto oli luonut erinomaisen hyvän turnaussysteemin, jossa jokainen joukkue lähti aina
samanlaisella ohjelmalla seuraavaan otteluun. Rytmi oli siis kaikilla koko kahden päivän ajan pelilepo-peli- jne. Tähden osalta ilta toi mukanaan siirtymisen Parkkivuoreen. Sinne saliin, josta kaikki
oli alkanut. Saliin, jossa yhden lohkon pienkentästä oli muutettu siten, että väliverhot olivat
ylhäällä, pelataan isolla kentällä ja tupa on täynnä. Tutut puujalkajutut kaikuvat korviin. Ollaan
kotona.
Vasama-voitosta Tähdelle oli jäänyt hyvä vire. Oskari Keskinen, Niko Suihkonen, Anton Välimaa ja
koko Wisan laadukas junioriryhmä oli avauserässä aseeton, mutta pääsi lopussa sen verran lähelle,
että erä päättyi Tähdelle 25-21. Toistakin erää Tähti näytti vievän. Kauhavalaisessa sanakirjassa
vaan ei liene sanoja antautua ja hävitä. Wisalla oli vielä katetta, ja väkisin he veivät erän 23-25.
Mitalipelit niin lähellä, mutta niin kaukana. Kolmannessa erässä Wisan flow näytti jatkuvan. Oli
tapahtumassa se klassinen tilanne, jossa otteen saanut joukkue marssii samalla vauhdilla myös
kolmannen erän ja samalla ottelun voittoon. Kunnes alkoi Arttu ja Danny show. Salmijärvi löysi
Heinosen ja Heinonen takoi. Tähti nousi kolmen pisteen takamatkalta 3-6-tappioasemasta 7-6johtoon ja ravitermein keula pidettiin. Pinna pinnalta ero alkoi syntyä. Wisa otti aikalisän tilanteessa
11-8 ja kipusi vielä lukemiin 13-11. Kunnes Tähti naulasi riemukkaasti loppunumerot 15-11.
Kotikatsomo räjähti, joukkue tuuletti villisti pääsyään nejän parhaan joukkoon. Talven paras peli
taisi tulla pelattua oikeaan oikeaan aikaan. Silloin ei kukaan vielä tiennyt, että seuraavana päivänä
parannetaan.

Semifinaali
Pelien jälkeen oli aistittavissa jotain poikkeuksellista. Pelaajat halusivat käydä syömässä yhdessä.
Rale oli silmin nähden vapautunut ja Ahti tokaisi, että käy sunnuntaina miten tahansa, niin tämä
turnaus oli meidän osalta jo nyt menestys.
Jossain taustalla saattoi elää ajatus, että mitäs jos sittenkin. Yhtäkkiä kaikista ihmisistä alkoi huokua

into. Jumankauta! Meillä on tällainen ihan omalla salilla ja omalla työllä kasvatettu porukka, ja me
pärjätään näiden porukoiden seassa, johon on oikeasti kerätty parhaista parhaat. Mielenkiintoinen
yksityiskohta muuten on, että Napapiirin PalloKetuilla on hyvin samantyyppinen tausta kuin
Tähdelläkin. Ehkä olikin oikein, että Isku voitti lauantai-iltana NaPan ja se tulisi Tähteä vastaan
semifinaaliin.
Sunnuntai-aamuna Wisa voitti Loimun ja Viesti kaatoi Vasaman. Näin ollen sijoitusotteluiden osalta
tilanne oli selvä.
Tähti lähti taas Mänttään. Toki siinäkin on ollut jotain kohtalon pelisilmää, että Parkkivuoren
saliaikojen vuoksi Tähti pelasi Mäntän salissa pari kautta 3-sarjaa ja harjoittelee edelleen kerran
viikossa Mäntän isolla salilla. Niinpä ”tatami” oli tuttu. Mäntän salin lentopallo-otteluiden
yleisöennätys on ollut Valon ja Haukivuoren Kisailijoiden karsintaottelu 2006, ja nyt päästiin
vähintään samaan, jollei enempäänkiin. Kolmas yleisömagneetti oli Rantaperkiön Iskun ja
Muuramen Lentopallon välinen liigaottelu.
Semifinaalissa Tähti aloitti kohtalaisesti, mutta sitten Iskun syöttö alkoi purra ja erä tamperelaisille
25-16. Käytännössä aina tämä Iskun joukkue on ollut Tähteä edellä, ja vuosikaudet on vienyt
keskinäiset kohtaamiset. Tämän lisäksi Isku oli myös vahvistunut kuluvaan kauteen nimilistaltaan.
Niinpä Tähteä alettiin kaavailla pronssiotteluun. Toisessa erässä pallo alkoi kuitenkin jälleen nousta
totutusti Arttu Salmijärvelle. Erän puolivälissä Isku kävi kurkaamassa kahden pinnan etumatkalla,
kunnes Tähti väänsi väkisin ohi. Kuilun partaalta joukkue nousi ja meni erävoittoon 25-22.
Yhtäkkiä Iskun silmiin tulikin kysyvät katseet. Loistava joukkue, jolla on merittejä liigassa ja
ykkössarjassa. Einari Koivisto, Nico Nurmesniemi, Ossi-Pekka Mäkinen, Arttu Linjamäki, Ilari
Toimela ja muut olivat usein juottaneet Tähdelle tappion kalkkia ihan sieltä pikkupojista alkaen.
Niinpä uusi tilanne koitui Iskun kohtaloksi. Tähti johti jo 10-6. Isku hiipi kahden pisteen päähän.
Tähti otti aikalisänsä numeroissa 12-10. Pari sopivaa sanaa ja erä päättyi Tähdelle 15-10. Jos
lauantaina sali oli räjähtänyt, niin nyt se nousi huutomyrskyssä pari metriä korkealle. Uskomaton oli
tapahtunut. Joukkue oli niin kova, että se oli kyennyt uusimaan 34 vuoden takaiden hopeamitalin.
Kun Oulunsalon Vasama voitti Loimun, sijoittui se seitsemänneksi – ja paransi edellisen vuoden
sijoitustaan pykälällä. Loimu puolestaan ei vuotta aiemmin ollut selvinnyt finaaleihin. Sijoista 5-6
pelatussa tiukassa taistelussa Wisa voitti Viestin 2-1. Myöskään nämä joukkueet eivät olleet vuotta
aiemmin mukana finaaleissa.
Pronssiottelu oli huikea tapahtuma. Salissa oli noin 450 henkilöä. Edellisvuoden hopeaansa
puolustanut Napapiirin PalloKetut pääsi neljä kertaa yrittämään ratkaisua ottelupallossa. Isku ei
kuitenkaan suostunut antautumaan, ja lopulta tamperelaiset veivät komasti pronssiset mitalit.
Lounais-Suomen ja Pirkanmaan toiseksi parhaana joukkueena…
Iskun saldona oli turnauksesta neljä voittoa ja yksi tappio eräerolla 9-5 ja NaPalla puolestaan kaksi
voittoa ja kolme tappiota eräerolla 6-6. Wisan saldo oli kolme voittoa ja kaksi tappiota erät 7-5.
Viestillä kaksi voittoa ja kolme tappiota erät 6-8. Vasamalla yksi voitto ja neljä tappiota erät 5-8 ja
Loimulla viisi tappiota erin 1-10. Mielenkiintoisia yksityiskohtia on esimerkiksi se, että Vasama
hävisi koko turnauksessa vain yhden ottelun suoraan 0-2 ja sijoittui seitsemänneksi. Toisaalta
Viestin 1-2 tappio Iskulle, ja viimeinen erä 13-15, kertoi turnauksen tiukkuudesta paljon. Mikäli
kaksi palloa olisi pyörähtänyt tuossa erässä Viestille, olisi se ollut mitaliotteluissa.

Finaali
Näytelmä oli vielä loppusilausta vailla. Parkkivuoren puutteelliset paikoitusalueet loppuivat kesken,
kun väkeä valui salille koko ajan. Loppuottelussa paikalla oli hiukan yli 600 katsojaa ja striimistä
peliä seurasi suorana 1234 silmäparia. Sinänsä käsittämätön lukema, kun melkein 1900 ihmistä
pysähtyy seuraamaan junioreiden lentopallo-ottelua livenä.
Ottelun alussa oli tiedossa, että Suomi saisi joka tapauksessa uuden A-poikamestarin. Edellisvuonna
pronssia pokannut Nurmon Jymy ei ollut koskaan pelannut A-poikien SM-loppuottelussa. Tähti ei
puolestaan sitten kevään 1983 ole loppuotteluun selvinnyt. Kaikki lentopalloasiantuntijat olivat
varmasti veikanneet Jymyä. Lähinnä pohdittiin sitä, tuleeko tästä edes kunnon peliäkään. Puolitoista
vuotta aiemmin samassa salissa oli Rantaperkiön Isku pelannut harjoitusottelun Suomen U19maajoukkuetta vastaan. Tähden pojat olivat istuneet katsomossa ottelussa, jossa Suomi-paitaa oli
kantanut viisi Jymyn pelaajaa. Kukaan ei vieläkään tiennyt sitä, että Tähti oli todellakin ollut
junioripeleissä Parkkivuoressa voittamaton yli puolitoista vuotta. Eikä siitä ääneen puhuttu. Ainoa
tappiokin oli tullut ottelussa, jossa vastapelaajan vakava loukkaantuminen oli laittanut koko pelin
sekaisin vähän kaikilta. Kauden 2015-2016 saldo Parkkivuoresta oli 8-1 ja 2016-2017 saldoennen
lopputurnausta 3-0. Toki Jymy97 on käytännössä ollut aina vanhoista Hippo-turnauksista saakka
ikäluokan mittarijoukkue. Vaikka C-pojissa menstaruus karkasi, niin B-pojissa joukkue otti omansa.
Alue- ja maajoukkue on ollut täynnä Jymy-tautaisia pelimiehiä.
Loppuottelu alkoi muutaman pallon ajan tasoissa, mutta sitten Jymy painoi kaasua ja karkasi.
Tappiosasemasta huolimatta Tähti tuuletti jokaista palloa villisti, ja aivan uskomattomasti
kotijoukkuetta kannattanut yleisö piti huolen siitä, että vaikka Tähti oli nyrkkeilytermein
kanveesissa, se vaan nousi väkisin ylös. Erän loppupuolella poikien maajoukkuevalmennuksessa
oleva Aapo Rantanen oli tokaissut turnauksen juryn puheenjohtajalle, Pertti ”Pläki” Honkaselle, että
”oho, ihan kuin Tähteen olisi syttynyt yhtäkkiä valot”. Joukkue alkoi voittamaan pisteitä myös
omilla syötöillään ja puolustus alkoi haalimaan peliin uskomattomia palloja, joita Jymyn pelaajat jo
tuulettivat pisteinä.
Toinen erä alkoi siitä mihin ensimmäinen loppui. Tähti raapi parhaimmillaan jo neljän pisteen
etumatkan. Peli kulki ja kansa hurrasi. Vaikka Jymy kipusi jo tasoihin numeroissa 21-21 oli tilanne
muuttunut. Loistavasti pelannut Joonas Jokelakin alkoi lyödä palloa pitkäksi ja leveäksi, lähes 100
prosentien hyökkäystehot alkoivat murentua pala palalta. Tähti sai hirmutykkejä puolustettua,
vaimennettua ja jopa torjuttua. Jymy ei tainnut missään vaiheessa uskoa siihen, että Tähti erän vie.
Kun pilli soi oli taululla numerot 25-22. Tähdelle.
Koko yleisö suorastaan kuohui. Erätauko ja aikalisät olivat yhtä kannustusta. Vaikka nyrkit
katsomossakin hikosivat ja pulssit kohosivat oli silmissä epäuskoa. Jymy oli hävinnyt ensimmäistä
kertaa tässä turnauksessa merkityksellisessä ottelussa erän. Mieliin palautui tilanne kolme vuotta
aiemmin samassa salissa. B-poikien sarjassa Tähti-Jymy oli avauserässä tilanteessa 8-9 ja Tähden
passari, Arttu Salmijärvi, juoksi hakemaan heikkoa nostoa katsomosta sillä seurauksella, että mies
mursi nilkkansa. Niiltä jalansijoilta, Parkkivuoren salista, tasapäin Tähden kanssa pelannut Jymy
marssi tuolloin aina ikäluokkansa Suomen mestariksi. Tähti pääsi kyllä lopputurnaukseen, mutta ei
kuitenkaan ehtinyt koskaan toipumaan passarinsa pitkästä sairaslomasta. Nyt oltiin samassa salissa.
Vastassa samainen Jymy. Tilanne tasan ja erävoiton päässä häämöttäisi Suomen mestaruus. Sitä

JOUKKUE ei kuitenkaan miettinyt. JOUKKUE mietti seuraavaa palloa. Jymyn jokaisen pelaajan
korvien välissä varmasti raksutti ajatus siitä, että tämänhän piti olla meidän peli ja me ollaan noi jo
voitettu. Me ollaan aina voitettu noi. Jälkeenpäin on helppo sanoa, mutta tässä vaiheessa Tähti taisi
olla se valmentajan haave; JOUKKUE, jolla on yhteinen sielu. Kuulostaa ylevältä, mutta jokainen
joukkuepelissä toiminut tietää mitä se tarkoittaa. Ja joskus se tapahtuu.
Jymy tuli kolmanteen erään kuin vihan päivään. Hurjat pommit, joita ei kaiketi olisi kukaan
puolustanut, paukkuivat Tähden kenttään ja peli oli 0-3. Ja silloin Tähden pelaajien silmissä syttyy
se Rocky-elokuvista tuttu katse. Me olemme jo horjuttaneet noita, ne eivät ole haavoittumattomia,
ne eivät olekaan voittamattomia. Seuraavat viisi pistettä nappaa Tähti. Heinonen takoo edelleen.
Jussi Lepistön vaikeat syötöt murtavat Jymyn vastaanottoa. Ja Voitto Köykkä puolustaa palloja
tavalla, jota voisi kutsua epäurheillijamaiseksi – sillä pallot eivät nouse Jymyn hyökkäysten
heikkouden takia vain ilmiömäisen puolustamisen vuoksi. Epäurheilijamaisuus tarkoittaa sitä, että
useamman kerran Jymy jo on tuulettamassa pistettä, kun pallo palaakin takaisin. Jymy kuitenkin
tasoittaa ja nousee edelle pinnalla. Sen jälkeen mennään juurikin sitä hermolentopalloa, jota se
oikealla huipputasolla on. Pelaajat saavat taistella palloista tilanteessa, jota ei voi harjoitella kuin
mielikuvissa. Jostain kumman syystä Tähti näyttää kestävän paineessa ja puristuksessa. Vaihtopallot
otetaan väkisin. Numeroissa 9-10 syöttämään menee vuonna 2000 syntynyt B-ikäinen Sami
Valaranta. Ottelu on tullut käännekohtaansa, mutta sitä ei vielä tiedä kukaan. Valaranta laittaa
elämänsä paikkaan ässäsyötön. Jymy ottaa aikalisän ja rikkoo syöttäjän rytmin. Mitä tekee Sami?
Toinen ässäsyöttö ja etu Tähdelle. Kolmaskin on vaikea, Tähti saa hyökkäyspaikan, mutta pallo
lyödään hiukan yli. Sitten esiin astuu Arttu Salmijärven taktinen pelisilmä. Ensin loistavaa turnausta
pelanneen Daniel Heinosen kutospaikan hyökkäys palaa Jymyn upealla puolustuksella. Kun koko
nurmolaisyhdistelmä odottaa uuttaa hyökkäspaikkaa Heinoselle, nakkaa Arttu nelospaikan passin
Jussi Lepistölle ja Jussi lyö pallon tylysti kenttään. Arttu astelee syöttämään, ja pallo karkaa
pitkäksi. Vastaanotto toimii seuraavassa pallossa. Jälleen Jymy taitaa odottaa Heinosta, mutta Arttu
lykkää uudestaan nelospaikalle, josta Voitto Köykkä osoittaa puolestaan kylmähermoista neroutta ja
täräyttää pallon torjunnan käsien kautta pisteeksi. Jussi Lepistön silmissä on päättäväinen
rauhallisuus, kun mies menee syöttämään lopulliseksi ratkaisuksi osoittautuvaa syöttövuoroa. Ensin
Jymy yrittää jälleen sotkea syöttäjää aikalisällä. Jussi ei kuitenkaan hätkähdä, ja täsmällisesti
suunnattu syöttö aiheuttaa sen, että Jymy sortuu käsittelyvirheeseen. Ottelupallo Tähdelle.
Kolmannen kerran kahteen päivään koko yleisö seisoo. On oikeastaan seisonut jo edellisen pallon.
Penkissä ei malta pysyä koko salissa muut kuin Ahti. Lepistö syöttää uudelleen vaikean syötön,
josta tulee ns. roskapassi Tuomas Siirilälle nelospaikalle. Kalle Hietavalan katseessa on puolestaan
jotain sellaista päättäväisyyttä, jolla ihmeitä tehdään. Todennäköisesti mies olisi valmis torjumaan
vaikka tykinkuulan, jos sellainen jostain Tähden kenttää kohti lentäisi. Teknisesti täydellinen
torjunta ja täsmällisesti oikeassa paikassa. Ottelu, turnaus ja kausi päättyy niinkuin sen pitääkin:
kauniiseen suoritukseen, jonka voisi laittaa vaikkapa lentopallon oppikirjaan.
Polvensa edellispäivänä rikkonut, ja loppuottelussa aloittanut Santeri Salonen, loistavassa
kevätvireessä ollut Miska Saarinen, kauden aikana huikeimmat kehitysharppaukset ottanut Niko
Jokela, uskomatonta tahtia joukkueen mukana Suomen mestariksi ”pystymetsästä” kehittynyt
Viljami Pulli, vaarallisen syötön omaava tsemppari Mikke Tolvanen, polvivamman vuoksi
lopputurnauksen huilannut Teemu Kaitakari ja metsäleiriltä lomille lauantaina päässyt, ja nyt
kuumeen vuoksi huilaava, Petro Ahvenjärvi ryntäävät kentälle jo vissiin ennen kuin tuomarin käsi

on näyttänyt Suomen mestaruuspalloa Tähdelle.
He ovat kaikki A-poikien Suomen mestareita vuosimallia 2017. Vaikka elämässä tapahtuisi mitä, ei
mestaruutta ja tätä hetkeä kukaan tule koskaan pojilta, tai oikeastaan nyt jo miehiltä, pois ottamaan.
Jos edellispäivänä ja aamulla halli oli noussut, niin todennäköisesti Parkkivuoren urheilutalon katto
sinkoutui kauas avaruuteen ja matkaa tällä hetkellä jossain kaukaisessa galaksissa.

Suomen mestarit
Pitkä työ on tuottanut tuloksen. Suomi on saanut uuden mestarin. Lopputurnauksessa Jymy voitti
neljä ottelua ja hävisi yhden eräerolla 9-3. Sekään ei kuitenkaan riitä. Tähti vie mestaruuden neljällä
voitolla ja yhdellä tappiolla, ja kenties historiaan menevällä eräerolla 8-6. Kaikki neljä voittoaan
Tähti ottaa lukemin 2-1. Se tarkoittaa sitä, että jos mikä tahansa noista eristä olisi lipsahtanut
vastustajalle, olisi homma ollut siitä kohdasta poikki. Tähti oli todellakin kuin nyrkkeilijä, joka
hoippui köysissä, kävi kanveesissa, otti iskut vastaan mukisematta ja nousi ylös. Joukkue oli kuin
rautapala, johon mikään ei tehonnut. Vaikka vastustajat myllyttivät kuinka kovaa ja korkealta
tahansa ei Tähti vain Ralen sanojen mukaan suostunut häviämään. Yksityiskohtia on toki helppo
kaivella paljonkin, mutta kuvaavaa on se, että Isku vei semifinaalissa kolmen erän yhteenlasketut
pisteet 57-56 ja Jymy finaalissa 59-57. Siitä huolimatta hyvin saunoneeseen pokaaliin kaiverretaan
Vilppulan Tähden nimi.
Köysissä hoippuminen alkoi ottelussa Vasamaa vastaan. Kolmas erä kääntyi jatkopalloilla Tähdelle
21-19. Vasamallakin oli ottelupalloja. Se tarkoittaa sitä, että käytännössä jos yksikin pallo olisi
päättynyt toisinpäin, olisi Tähti pelannut sijoista 5-8.
Samalla kun pelaajat ja joukkueenjohto olivat mestareita, olivat sitä kaikki läsnäolleet ja Tähden
ihmiset. Klisee, että tämä kuuluu kaikille, sopii tähän tilanteeseen paremmin kuin hyvin.
Tuntuu ehkä turhan ylevältä väitteeltä, ja ottamatta mitään keltään pois, luultavasti Tähden voitto oli
lentopallon voitto ja se antaa uskoa kaikille ihmisille Hangosta Nuorgamiin. Toki mitään Tähti ei
saanut ilmaiseksi keneltäkään, eikä pyytänytkään – mestaruus otettiin! Mutta siitä huolimatta
jokaiselta joukkueelta on tullut vilpittömiä onnitteluja. Pienelläkin kylällä voidaan keittää omista
aineksista juhla-ateria kovalla työllä. Joka ainoa finaalissa pelannut joukkue tiedostaa, että he
olisivat kyenneet lyömään Tähden. Joka ainoa A-poikajoukkue tietää tästä eteenpäin, että jos kerran
Tähti niin miksei hekin.
Tähden tämänvuotinen menestys on kertomus siitä, että jokainen syy on tekosyy. Ja onhan niitä toki
ollut Tähdelläkin. Niiden taakse ei ole kuitenkaan piilouduttu. Toisaalta joukkuetta ei ole missään
vaiheessa paineistettu tavoitteilla ja menestymisen pakolla. Aina on tiedostettu, että voidaan pärjätä
ihan ketä vastaan tahansa – kunhan saadaan oma tekeminen kuntoon.
Tässä turnauksessa Tähti voitti sen suurimman vastustajansa eli itsensä. Pelaajat pääsivät vihdoin ja
viimein tilaan, jossa onnistumisen halu oli suurempi kuin epäonnistumisen pelko. Moneen kertaan
joukkueelle oli hoettu sitä totuutta, ettei virheitä pidä pelätä. Pelimies ei ole sellainen, joka ei tee
virheitä. Todellinen Tähti on sellainen, joka virheensä jälkeen kykenee onnistuneeseen suoritukseen.

Kun pelaaja uskoo itseensä, kaveritkin uskoo. Syntyy positiivinen kierre, joka tässä tapauksessa
taisi olla pyörre.
Ottelun jälkeisinä hetkinä Parkkivuoressa purkautuu paljon tunteita. Koko sali on kuin yksi suuri
perhe. Ihmiset halaavat toisiaan ja kyyneleet kimmeltää silmissä vähän joka puolella.
Mestaripelaajat, sankarit, näyttävät lähinnä hämmentyneiltä. On kuin pieni hetki saataisiin elää
jonkun toisen elämää. Jotain sellaista, mistä voi vaan haaveilla. Ja kuitenkin se on omaa elämää.
Ottelun päätyttyä kaikkein epäuskoisin henkilö tuloksesta taitaa olla mies kaiken takana. Rale saa
onnitteluja joka suunnalta, ja saa hoettua käytännössä vain sanoja uskomatonta ja käsittämätöntä.
Mies saa sen himoitsemansa palkinnon työlleen, mutta vaikeaa sitä on käsittää. Rale on luonut
tämän joukkueen alusta saakka. Opettanut sormilyönnit ja hihalyönnit, neuvonut kuinka
alakauttasyötöistä on tultu hypäreihin. Jaksanut tuulettaa ensimmäisiä voitettuja palloja Vammalassa
pelatussa harjoitusottelussa. Ja jalostanut myös Jokilaakson Lentopallossa alkuoppinsa saaneen ja
sittemmin Tähteen tulleen kolmikon huikeaan lentoon.
Kun muut ovat töiden jälkeen lähteneet kuntoilemaan, on Rale lähtenyt salille vetämään
harjoituksia. Kun muut ovat viettäneet viikonloppua, on Rale noussut bussiin ja ajanut ympäri
Suomea otteluihin ja turnauksiin.
Ja se viides linjaus oli Ahti Laaksi. B-pojissa päätettiin, että pelireissut tehdään niin suurella autolla,
että koko JOUKKUE pääsee aina samalla kyydillä. Ahti on toiminut sekä joukkueenjohtajana että
bussikuskina. Samalla Ahti on ollut se joukkueen tietynlainen hyvä henki. Ralen ja Ahtin luottamus
on rakennettu vuosia sitten ja moneen kertaan testattu. Pelaajien kanssa Ahtilla on syntynyt
luottamukselliset välit. Ja kun joku on jostain syystä alamaissa, on yleensä hetken kuluttua Ahti
vieressä juttelemassa. Joukkueen tärkein pelaaja on jokainen pelaaja. Parhaat pelaajat, niin tärkeitä
kuin joukkueilleen ovatkin, eivät ratkaise menestystä, sen ratkaisee kuvitteellisen rankingin
loppupää.
All starsiin valittiin hakkuriksi Joonas Jokela, liberoksi Jere Syrjälä, keskipelaajaksi Atte Rissanen
ja yleispelaajaksi NaPan Jere Mäkinen. Parkkivuoren sankareista peräti kolme pääsi, ja jälkikäteen
sanottuna itseoikeutetusti, allstarsiin. Passariksi Arttu Salmijärvi, yleispelaajaksi kaikki mahdolliset
tehopörssit voittanut Daniel Heinonen. Keskipelaajaksi valittiin todennäköisesti Suomen
lentopallohistorian kaikkien aikojen lyhyin allstarsiin nimetty keskipelaaja, 178-senttinen, Kalle
Hietavala.
Viikonloppu on täynnä hienoja tarinoita. Kaiketi jossain koko näytelmä oli käsikirjoitettu tavalla,
joka menee ikuisesti sieluun. Palkintoja ovat jakamassa ”Pläki” Honkanen, Tähden puheenjohtaja
Marko Yläjärvi ja lentopallojaoston puheenjohtaja Kaisa Vihinen. Sekä lisäksi tapahtumassa
kunniavieraana ollut Tähden kasvatti ja ex-maajoukkuepelaaja Jari Tolvanen. Vuonna -83 Tolvanen
oli ollut pokkaamassa hopeaa, johon jäi hiukan karvas maku, koska maajoukkuerinkiin kuulunut
”Heinä” oli loukkaantumisen vuoksi sivussa. Sittemmin mies on pelannut upean uran. Näytti jopa
siltä, että Jari oli suorastaan liikuttunut. Pääsipä pujottamaan kultaisen mitalin kummipoikansa
kaulaan. Ja se hetki: yleisöä pyydettiin hetkeksi hiljenemään, kun Tolvanen pääsi pujottamaan
junioriaikojensa ensimmäiselle valmentajalle seuran historian poikien ensimmäisen Suomen
mestaruusmitalin kaulaan. Tämän jälkeen Tolvanen antoi mestarille kuuluvan pokaalin Tähdelle, ja
sen vastaanotti se Ralen poika, joukkueen kapteeni, Arttu, joka oli 6-vuotiaana juuri samassa salissa

saanut isältään ensimmäiset neuvot lentopalloon. Nuo hetket symboloivat paljon.
Matkalla on ollut monia karikoita ja esteitä. Helppoa tietä ei ole tultu. Ihmissuhteet ovat olleet
välillä koetuksella, kun mukana on kuitenkin aina sekä pelaajat että perheet. Aina on kuitenkin
laastaria löytynyt ja ”pipi” on saatu puhallettua pois. Parkkivuoren illassa JOUKKUE on pelaajien
lisäksi myös vanhemmat. Episodeissa on aina ollut yksi merkittävä tekijä, se on ollut välittäminen,
huolenpito ja rakkaus. Joskus niiden yhteensovittamiseen on tarvittu juttelua ja aikaa. Kauneintakin
kukkaa tarvitsee aina välillä lannoittaa paskalla. Ongelmista on kuitenkin aina tultu ylitse. Ja
jokainen pelaaja, ja vanhempi, tietää, että omien vanhempien jälkeen tuskin kukaan on tehnyt tässä
maailmassa enemmän heidän lastensa eteen kuin Rale. Pienistä pojista on kasvanut hienoja nuoria
miehiä. Niin hienoja, että he ovat tällä hetkellä Suomen mestareita.
...Niin hienoja, että päättäjäisjuhlissa käväisee sekä poliisi että palokunta. Mitään pahaa ei toki
tehdä, eikä mitään kenellekään satu. Joten nämäkin vieraat vain kuuluvat osaksi ikimuistoista
tarinaa. Hyvin saunotettu pokaali, poika, selviää sekin pienellä huolenpidolla…

Katse eteenpäin!
Näitä hetkiä ei kukaan koskaan vie pois. Päästäänkö niitä kokemaan koskaan uudestaan? Sen
näyttää aika. Joka tapauksessa jo nyt päästiin kokemaan paljon enemmän kuin moni ikinä
elämässään tulee kokemaan. Pelaajilla on edessä mietintä siitä, kääntyykö tämä menestys
vahvuudeksi. Antaako se terveen itseluottamuksen? Tuoko se palavan halun saada lisää? Samoja
kysymyksiä pohtii myös koko Vilppulan Tähti. Tämänvuotinen joukkue potki niin sanotusti kaikki
ovet edestään karmeineen palasiksi. Ikitähteläinen Köykän Petri sanoi jo aamulla siitä, mitä

mahdollisuuksia tässä nyt on koko seuralla. Petrin facebook-sivuille ilmestyy illalla kuva, jossa on
isä ja poika - oikeastaan koko tarina: kuvatekstissä lukee 34 vuotta meni, nyt on Voitolla hieno
hetki suomenmestaruus. Pisti paremmaksi!!! Tässä kuvassa on oikeastaan kaikki se symboliikka,
joka voidaan joskus katsoa. 34 vuotta sitten Tähdellä oli erinomaiset pohjat, mutta silloin homma
kaatui tekijöiden puutteeseen ja lahjakas ikäluokka levisi – korkeimmaksi tasoksi seuralle jäi 2sarja. Nyt koko seura ja kaikki sen toimijat saavat miettiä tosissaan, että joko 34 vuoden jälkeen
ollaan kypsiä pistämään paremmaksi kaikella tasolla. Kuten tämä tarina on kertonut, jokainen syy
menestyksen edessä on tekosyy. Tarvitaan paljon palavaa halua.
Pelaajat ja seura tietävät, että tie on auki… Nyt on jotain. Edessä voisi olla vielä paljon enemmän.
Ja joka tapauksessa näitä kunnian päiviä ei mikään vie enää koskaan pois.
Aika velikultia!
Tehtävä suoritettu! Parkkivuori vaikenee!

