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Lue joukkueiden kuulumiset
 ja kauden menestystarinat!
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Nostat tai passaat
ota suunta
SampoPankkiin

Pieksämäen konttori
Kauppakatu 5, puh. 010 546 0690
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Pääkirjoitus

    LAAJENNUSTARVETTA
Kun perhe kasvaa tarvitaan usein isompi auto tai 
jopa laajempi asunto.  Pieksämäen Tsempin jäsenmäärä 
on viime vuodet säilynyt ennallaan noin 400 – 500 jäsenessä, 
junioreiden määrä on menneen toimintavuoden 
aikana jopa hiukan pienentynyt.

Siitä huolimatta on viimeinen vuosi tuonut monia uusia 
tuulia seuran toimintaan. 
LIKE-hanke on laajentamassa seuran toimintaa selvästi 
aikuisten liikuntaan, työpaikkaja terveysliikunnan puolelle. 
Samalla Fitvolley tekee tuloaan vahvasti seuran ohjelmaan. 
Jo nyt on Kuivalaisen Sarin toimesta pyörii parikin ryhmää 
naispuolisille liikkujille. 
Syksy tavoite on saada ryhmä myös miehille, koska kysehän 
ei missään nimessä ole ”mummopallosta”,  niin kuin eräs 
kaupunkimme nuori asian ilmaisi.

Beach-volley laajenee tulevana kesänä puulaakiurheiluksi 
antaen mahdollisuuden jokaisella kokeilla rantalentopallon 
ihmeellisyyksiä. Kun vielä lisätään tieto, että Tsemppi on 
ilmoittautunut BASEBALL:in Suomen sarjaan, niin voiko ku-
kaan sanoa, ettei Tsemppi laajenna kokoajan toimintaa. 

Luit aivan oikein. Baseballin hallitseva Suomen mestari Ari 
Hattunen on keräämässä joukkuetta tuota lajia pelaamaan.
Vaikka kaikki uusi on tärkeää,  muistakaamme koko ajan, 
mikä on seurassa tärkeintä. Juniorityön kehittäminen ja 
eteenpäin vieminen on se tehtävä, miksi seura on olemassa. 
Tosin tänä keväänä voi sanoa, että tuokin kyllä on onnistu-
nut. Tulihan junioreillemme kaksi SM-tason mitalia, 
B-ikäisissä, tytöissä ja pojissa.
Kiitos tsemppiväki kuluneesta kaudesta! Toiminta jatkuu…

Heikki Holopainen, 
puheenjohtaja
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Tsempin naiset pelasivat loistavan 
kauden runkosarjasta ylempään 
jatkosarjaan, puolivälieriin ja aina 
välieriin saakka karsimaan ykkös-
sarjaan. 

Joukkueen keskipituus 167 
cm ei päätä huimaa, mutta niin 
vain kauden aikana kaatui mo-
ni pitkiä tyttöjä vilisevä joukkue. 
Kaudesta jäi kaiken kaikkiaan posi-
tiivinen maku ja monia loistavia ve-
nymisiä ja omien taitojen ylä-
rajoilla pelaamista nähtiin useam-
massa ottelussa.

Viimeisin puristus nähtiin ja 
koettiin Tsempin ja Puijo Wolleyn 

Kauden 09-10 menestystarinat 
valmentajien silmin

välillä välieräotteluissa, joista toi-
sen vei Tsemppi 3-1 ja toisen 
PuijoW 3-1. Ratkaisu tapahtuikin 
ylimääräisellä erällä, joka pelattiin 
heti toisen ottelun jatkoksi Kuo-
piossa. 

Tästä kehkeytyikin varsinainen 
trilleri, jossa johtoasema vaihtui 
puolin ja toisin. Tsemppi johti 
erää jo 17-21, mutta vastustajan 
torjunnat ratkaisevissa palloissa toi-
vat Puijon tasoihin ja useamman 
eräpallon kautta voitto Puijolle 
lopulta lukemin 27-25. Eipä 
tämän tiukemmaksi päätösottelu 
voisi mennäkään. Loistava peli, 

varsinkin viimeinen erä, jossa pallo 
olisi voinut päätyä erän päätteeksi 
myös vastustajan kenttäpuoliskon 
lattiaan.

Naiset jatkavat ensi kaudella edel-
leen 2-sarjassa, jossa on odotet-
tavissa taas tiukkoja kamppailuja, 
joskin joukkueen kokoonpano tu-
lee muuttumaan useamman tytön 
lähtiessä opiskelemaan muualle.

ISO KIITOS vielä kaikille lukuisille 
kannattajille, joita oli mukana mel-
kein bussilastillinen. Kyllä Kuo-
piossa kajahti Tsempin kannus-
tushuudot salin täydeltä ;)

Tsempin naiset

A-tytöt
A-tytöt voittivat Baltic Sea -tur-
nauksessa kultaa.
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A-poikien kausi oli kaikin puolin 
rikkonainen, opiskelujen, intin ja 
muiden perhetapahtumien vuok-

si. Siitä huolimatta pojat jäivät 
vain eräpisteen päähän lopputur-
nauksesta. 

Kiitettävä suoritus koko poru-
kalta.

Kesäharjoittelu aloitettiin hei-
näkuun alussa ja kausi käynnistyi 
toden teolla alueleirillä Pieksä-
mäellä 21.-22.8. Samalla viikol-
la B-tytöt aloittivat myös aamu-
harjoitukset lukion akatemiavuo-
rolla. 

Ensimmäinen harjoitusturnaus, 
jonka voitti Tsemppi, pelattiin Ou-
tokummussa 20.9. Partio, Mävi 
ja Prihojen A-tytöt kaatuivat sel-
keästi. Pyhäselkää vastaan tehtiin 
kokeiluja ja takkiin tuli 2-0. 

Aluesarja alkoi 
upeasti ja päättyi 
katkeraan 4. tilaan

Ennen aluesarjaa B-tytöt pe-
lasivat harjoitusotteluna naisten 2. 
sarjan aloitusottelun Kuopion Vipi-
nää vastaan. Konkarit kirjasivat 
3-0 voiton kotiin. 

Aluesarjan ensimmäisessä tur-
nauksessa 10.10. kaatuivat Ajon 
kakkosjoukkue, Artami ja Tsem-
pin kakkosjoukkue eräluvuin 2-0. 
Kauden alussa Tsemppi otti 
myös makean voiton rakkaasta 

vihollisestaan, Ajon ykkösjouk-
kueesta, eräpistein 2-1.  

1.11. B-tytöt harjoittelivat naisten 
kakkossarjassa Mikkelin Passareita 
vastaan. Tuloksena oli 3-0 tappio 
ja paljon hyvää kokemusta sekä ty-
töille, että allekirjoittaneelle. 

7.11. Savonlinnassa pelatussa 
aluesarjan turnauksessa, B-tytöt 
kellistivät Varkauden Tarmon, Sa-
vonlinnan Ajon kakkosjoukkueen 
ja Liperi Volleyn. 

21.11. Leppävirralla B-tytöt 
antoivat isosiskon kädestä kyytiä 
Pyhäselän Urheilijoille, Leppävir-
ran Virille ja Outokummun Par-
tion kakkosjoukkueelle.

B-tytöt kärsivät 5.12. kauden 
ensimmäiset tappionsa B-tyttöjen 
sarjassa. 2-1 tappiot tulivat väli-
erässä Savonlinnan Ajolle ja prons-
siottelussa Outokummun Partiol-
le. Aluesarjassa B-tytöt olivat 
sijalla 4. Aluemestaruusturnauksen 

sijoituksensa perusteella Tsempin 
joukkue lähti SM-sarjaan haas-
tajana. Tavoitteena oli kevään väli-
erät. 

SM-runko-
sarjassa taisteltiin 
kolmostila 

Baltikissa kävimme kokei-
lemassa erilaisia kokoonpanoja ja 
hakemassa kaikille pelaajille peli-
kokemusta. 

Ensimmäisessä ottelussa tuli 
2-0 voitto VanLen A-tytöis-
tä. Sen jälkeen alkoi soimaan 
blues, 2-0 tappiot Nurmon Jy-
mylle, Etelä-Suomen aluejouk-
kueille (siis ykköselle ja kakkoselle) 
sekä 2-1 tappio Salon Viestille. 
Jumbofinaaleissa sentään kaa-
tuivat Tsempin kakkosjoukkue ja 
Raision Loimu.

SM-sarjan pelit alkoivat 23.01. 
Kangasalalla. Kotijoukkue voitti 
Tsempin niukasti 2-1 ja Salon 
Viestin kakkosjoukkue kaatui tah-
mean esityksen jälkeen 2-0. SM-
runkosarjan toinen kierros pe-
lattiin lauantaina 6.2. Kurikassa. 

B-tytöt1
 ”Palkinto tulee ennen 
työtä vain sanakirjassa.”
B-tyttöjen ykkösjoukkueen huikea kausi paketissa.

A-pojat
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Kolmessa ensimmäisessä ottelussa 
Tsempin tyttöjen vahvan pelin 
edessä nujertuivat Tornion Len-
tis, Vaasan Vasama ja Hon-
giston Tarmo. Kurikan Ryhti oli 
kotiturnauksessaan odotetun vah-
va ja voitti Tsempin tytöt päivän 
viimeisessä ottelussa niukasti erä-
pistein 26-24 ja 25-22. Tsemp-
piläisten neljä 2-0 voittoa ja 
kaksi tappiota toivat alkulohkon 
kolmannen tilan ja välieräpaikan. 

Välierien kakkos-
tila toi loppu-
turnauspaikan 

SM-runkosarjaan ja välieriin val-
mistautumista auttoi valtavasti 
harjoituspelit Tupun ”aikuisten 
naisten” -joukkuetta vastaan. 

Tsempin kanssa samassa välierä-
turnauksessa pelasivat Karhulan 
Veikot, Pihtiputaan Ploki ja 
Oulunsalon Vasama. OsVa emän-
nöi 6.3. pelattua välieräturnausta 
ja toinen turnaus pelattiin Piek-
sämäellä 21.3. Tsempin tytöt voit-
tivat kahdesti Plokin ja Kaven, 
OsVa voitti Tsempin kahdesti 2-0.  
Kotiturnauksen OsVa-pelin toises-
sa erässä nähty Tsempin tyttöjen 
taistelu oli myrskyvaroitus siitä 
mihin joukkue parhaimmillaan 
pystyy.

SM –fi naaleissa 
pelattiinkin sitten 
loppuun saakka! 

Ennen SM-fi naaleja osa B-
tytöistä kävi pelaamassa ilman 
minkäänlaisia suorituspaineita A-
tyttöjen SM-sarjan viimeisen tur-
nauksen Toijalassa. Osa tytöistä 
oli ollut poissa aikaisemmista tur-

nauksista ja näin kaikille saatiin 
onnistumisen elämyksiä ja peli-
kokemusta. 

SM-fi naaleissa 17.-18.4. alku-
sarjassa tulivat vastaan Nurmon 
Jymy sekä Loimaan Jankko. En-
simmäisessä ottelussa Loimaa kaa-
tui ylivoimaisella esityksellä 2-0. 
Nurmo puolestaan voitti jälleen 
kerran Tsempin 2-0. 

Alkusarjan toinen tila oli se mi-
tä ennakkoon lähdettiinkin rea-
listisesti hakemaan. Lauantai-illan 
peliin tulikin ihannevastustaja: 
Kurikan Ryhti. Tällä kertaa Kuri-
kan tytöillä ei ollut mitään mah-
dollisuuksia. Pienet pisteet kirjat-
tiin Tsempille 25-9, 25-13 – sa-
malla Tsemppi varmisti paikan 8 
parhaan joukossa. Eräpisteet olivat 
koko lopputurnauksen ylivoi-
maisimmat.

Sunnuntain puolivälierään as-
telikin vastaan toinen toive-
vastustaja: Outokummun Partio. 
Ensimmäisen erän Outokumpu 
taisteli tasapäisesti, ollen välillä 
jopa johdossakin, mutta toisessa 
erässä Tsemppi ei antanut tutuille 
tytöille mitään mahdollisuuksia, 
eräpisteet Tsempille 25-23, 25-
14.  Näin, yllätys yllätys, edessä 
olivatkin mitalipelit.

Välieriin tuli vastaan aina kova 
Euran Raiku, joka oli voittanut 
omassa puolivälierässään Nurmon 
Jymyn. Katsomo pauhasi ja nautti 
näkemästään, kun Tsempin tytöt 
pelasivat ennakkoluulottomasti 
kohti finaalia: hallitseva Suomen-
mestari, kaatui erin 2-1 (20-25, 
25-22, 15-6). Tsemppi loppuot-
teluun! 

Näin loppuottelusta kirjoitti 
Kouvolan Sanomissa toimittaja Ve-
sa Vainio: 

”Välillä aivan mielettömäksi yltynyt 
pauhu säesti lentopallon B-tyttö-
jen SM-lopputurnausta viikonloppuna 
Kausalan Ravilinnassa. Rumpu-
komppia takoneet tukijoukot iloitsivat 
omiensa suorituksista estoitta ja tun-
nelma oli liki Eurofutis-luokkaa.

Yli kolmenkymmenen pelin päätteeksi 
verkon vastakkaisille puolille aset-
tuivat finaalijoukkueet: odotettu Ou-
lunsalon Vasaman ja superyllättäjä 
Pieksämäen Tsemppi. Näin aina-
kin monen läsnä olleen lentopallo-
asiantuntijan mielestä. 

Daavid ei pystynyt enää horjuttamaan 
Goljattia, vaan Vasama takoi leveäm-
män tulivoimansa turvin voiton 
suoraan kahdessa erässä 2-0 (25-
22, 25-14). 

Kuvateksti: Tässä kattava kuva fi-
naaliottelun käsikirjoituksesta, Vasa-
man kovakätinen Katja Kylmäaho 
mättää palloa kohti parkettia ja 
Tsemppi yrittää puolustaa sitä jouk-
kueena takaisin.”

Upea tulos. Mahtava FLOW. Tä-
mä oli joukkueena VOITETTU 
hopea. Harjoitus tekee lyhyestäkin 
joukkueesta mitalistin, myös lento-
pallossa. 

Kiitos tytöt, kiitos kotiväki, 
kiitos Jari ja Keke, kiitos tuki-
jat ja fanit, Hilppaa unohtamatta! 
Tämä oli ikimuistoinen kausi.   

Tulevia kausia odotellessa, 

 Vempo
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Menestyksen vuosi - aluemesta-
ruus syksyllä – SM-hopeaa kevääl-
lä.

Idän alueen pelit sujuivat Tsem-
piltä mallikkaasti ja lupauksia 
antavasti. Muun muassa Joen-
suussa kauden aloitusturnaukses-
sa 24.10. pojat voittivat kaikki 
ottelunsa. B-poikien aluemestaruus 
ratkesi Savonlinnassa 7.11. Pe-lin 
kypsymisestä valmiiksi oli merk-
kejä ilmassa. 

Joulukuussa oli tasonmittaus-
turnaus SM-pooleihin Lempää-
lässä, jossa pojat hoitivat itsensä 
C-pooliin. Kirvelemään jäi tappio 
isännille. Sen sijaan Koria oli omaa 
luokkaansa. Tsempi nousi B-poo-
liin kotiturnauksessa voittamalla 
kaikki pelinsä. Napa ja East Vol-
ley veivät molemmat yhden erän 
Tsempiltä. 

Nousu kohti kauden huipen-
nusta alkoi Rovaniemellä ja jatkui 
Savonlinnassa. Tuloksena oli nousu 
A-pooliin. Valmistautuminen SM-
lopputurnaukseen jatkui koto-
na 20.3. Vastassa olivat jo huippu-
joukkueet Pudasjärvi, Koria ja 
Mäntyharju. Tsemppi hävisi nämä 

opettavaiset ottelut. Turnauksessa 
ratkottiin SM-turnauksen alku-
lohkot.

Lopputurnaus pelattiin 17.- 
18.4 Virroilla. Alkulohkon ensim-
mäisessä pelissä vastaan asettui 
Raision Loimu. Ottelu oli Tsem-
pin hallintaa alusta loppuun.

Toinen alkulohkon ottelu olikin 
sitten huomattavasti tiukempi, sil-

lä vastaan tuli yksi ennakkosuo-
sikeista eli Korian Ponsi. Pojat 
kuitenkin pelasivat rohkeasti ja 
varmasti, ja tuloksena olikin makea 
voitto. Pojat siis voittivat alkuloh-
konsa ja pääsivät näin hyvissä ajoin 
saunan kautta ruokailemaan ja 
valmistautumaan sunnuntain rat-
kaisupeleihin. 

Pääsystä neljän joukkoon vastaan 

B-pojat

B-tytöt2
B-TYTTÖJEN  KAKKOSJOUK-
KUEELLA VIIMEINEN KAUSI 
YHDESSÄ.

B-tyttöjen II-porukan viime kau-
si ei sujunut aivan toivotulla ta-
valla. Syksypuolen tavoitteet saa-
vutettiin, kun päästiin kevääksi 
SM-sarjaan.

Kevätpuolen pelit menikin sit-
ten jo kehnommin, tavoitteeksi 
asetettu sijoitus 24 parhaan jouk-
koon ei toteutunut, vaan sijoi-
tukseksi tuli 40. 

Harkkoja pidettiin kolmesti vii-
kossa, mutta osallistuminen oli hie-

man ”vaisua”. Muutamana ilta-
na pallottelemassa oli vain kolme-
neljä tyttöä. Pelireissuille osallistu-
minen olikin innokkaampaa – sen 
verran mukavia ne reissut oli, että 
muut hommat saivat jäädä. 

Tällä kaudella ringissä oli mu-
kana yhdeksän tyttöä, joista aina-
kin kolme on lopettamassa. 

Ensi kaudella täytyykin kääntää 
katseet vuotta nuorempiin, jotta 
saadaan riittävästi pelaajia jouk-
kueeseen.
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C-poikien ensimmäinen vuosi 
sarjassa sujui hyvin. Joukkue pää-
si mukaan kevään SM-sarjaan ja 
sijoittui omassa alkulohkossaan 
kuudenneksi saaden runkosarjassa 
kolme voittoa ja mm. erävoiton 
SM-finaaliin selvinneestä VaLePas-
ta. Syksyn aluesarjassa pojat otti-
vat neljännen sijan ja Balticissa 
kohdattiin mm. vuoden 2010 C-
poikien kulta- ja hopeajoukkueet.

Joukkueessa pelasivat Aspegren 
Kari, Bayzhyev Begents, Hattu-
nen Arttu, Hulkkonen Juho, Ma-
jamäki Matias, Manninen Vili, Sil-
vennoinen Roni, Tinakari Vili, Ylö-
nen Marko. 

Valmentajina Timo Manninen ja 
Heikki Aspegren ja joukkueen joh-
tajana Vesa Ylönen.

C-pojat

Kausi osoitti kuinka rakkaus 
lajiin voittaa vammat ja taudit.
Olosuhteisiin nähden tytöt pela-
sivat hyvän kauden. Ja erityiskiitos 
myös vanhemmille jotka jaksavat 
kaudesta toiseen mahdollistaa 
tyttöjensä intoa lajiin.

Annu, Emmi, Emilia, Jenni, Mais-
si, Neea, Niina, Tiia, Tiina, Mirka, 
Annika sekä Jari ja Hannu.

C-tytöt -95

tuli vanha tuttu East Volley. Peli 
oli hieman hermostunutta ja varsin 
tyypillinen aamuottelu. Kauden 
aikana tutuksi tullut vastustaja 
joutui kuitenkin nöyrtymään, ja 
niin tie mitalipeleihin avautui. 
Muutaman tunnin lepäämisen 
ja tankkauksen jälkeen olikin jo 
aika pelata pääsystä loppuotteluun 

Mäntyharjun Virkistystä vastaan.

Pelistä tuli loistava ottelu, jossa 
jokainen pelaaja täytti paikkansa. 
Ottelu venyi kolmanteen erään, 
jonka Tsemppi voitti lähes 
näytöstyyliin, ja näin tuloksena oli 
loppuottelupaikka. Loppuottelu 
oli hyvää taistelua, mutta koko 
kauden sarjaa hallinnut Pudasjärvi 

oli vahvempi ja vei kultaiset 
mita-mitalit. Kokonaisuudessaan 
turnaus oli hienoa pelaamista koko 
joukkueelta. Heti ottelun jälkeen 
hopea tietysti hieman harmitti, 
mutta jo kotimatkalla ilmeet 
kirkastuivat ja hopeakin maistui 
voitetulta. Hyviä poikia.
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D-tytöt
Tsempin D-tytöt saavuttivat seit-
semännen sijan Idän aluemesta-
ruussarjassa kaudella 2009–2010.

D-tyttöjen joukkue Anastasia 
Chaykina, Jenna Huupponen, Kat-
ja Kurki, Oona Ohtonen, Mira 
Orbinski, Annika Penttinen, Jenna 
Pulliainen, Juulia Taavitsainen ja 
Tytti Vahtermo. 

Joukkue pelasi syksyllä 2009 
kolme turnausta joissa yhteensä 12 
peliä joista 9 voittoa ja 3 tappiota. 

D-pojat

Tsempin C-tyttöjen kakkos-
joukkue sai hyvää kokemusta 
talven peleistä. Tyttöjen tavoite 
oli tälle kaudelle harjoitella hy-
vin ja oppia pelaamaan ison 
kentän pelejä. Kauden aikana on 
harjoiteltu kolme kertaa viikossa ja 
kaikki tytöt ovat käyneet ahkerasti 
harjoituksissa.  Peleistä saatiin tal.
ven aikana hyvää kokemusta 
tulevaisuutta ajatellen, mutta 
paljon on vielä opittavaakin.

SM-sarjassa tytöt jäivät parin 
erän päähän välieräpaikasta eli 
tulostenkin varjossa kausi oli 
hyvä. Tulevana kesänä tytöt 

hakevat peruskuntoa 
tulevalle kaudelle ja 
pelaavat beach volley-
ta. Kesäkuussa käy-
dään hakemassa lisää 
pelikokemusta Sei-
näjoen powerista ja 
osa tytöistä käy vii-
kon verran leirei-
lemässä Italiassa mini-
maajoukkueen mu-
kana.

C-tytöt -96

D-poikien sarjassa Etelä-Savon 
alueella oli kova taso. Alkusarjassa 
viisi joukkuetta taisteli tasapäisesti 
kolmesta aluemestaruussarjapai-
kasta. Pelit olivat tasaisia voittojen 
mennessä ristiin joukkueiden välil-
lä. Jatkoon menijät selvisivät 
eräsuhteiden avulla.

Aluemestaruussarjassa voiton 
vei Pohjois-Karjalasta oleva Muta-
lan Riennon joukkue, sijat 2-4 
menivät Etelä-Savon joukkueille. 

Lähtökohta viimeiseen tur-
naukseen oli haastava. Edeltävässä 
turnauksessa joukkue oli hävinnyt 
kaikki kolme peliä ja joukkue oli 
hieman masentunut. Onnistuneen 
harjoitusjakson jälkeen joukkue 
lähti rohkealla mielellä viimeiseen 
turnaukseen.

Viimeinen turnaus oli jännittävä. 
Tsemppi voitti selvästi tulevan 
mestarin ja oli kahden pelatun pe-
lin jälkeen tilanteessa, että seu-

raavan pelin voitto takaisi mitalin. 
Väri oli epäselvä, niin ristiin jouk-
kueet olivat pelanneet. 

Viimeisen pelin D-pojat hävisivät 
ja lopputuloksena oli neljäs sija.
Nousu vaikeasta tilanteesta tais-
telemaan mitaleista näkyi jouk-
kueesta turnauksen jälkeen. Pe-
lillisesti kaudesta jäi hyvä maku 
suuhun.
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F-junnut

E-junnut

Harjoittelevia ryhmiä oli kau-
den aikana kaksi; kaupungissa ja 
Naarajärvellä. Ryhmät kävivät kau-
den aikana kolmessa toiminta-
päivässä.

E-ikäluokan vanhemmat tytöt 
pelasivat Idän aluesarjassa. Hyvin 
pelatun kauden päätteeksi joukkue 
voitti aluemestaruuden. Jouk-
kueessa pelasivat Noora Heiska-
nen, Helmi Lumpeinen, Venla 
Parkkinen, Anu Poikolainen, Roosa 
Strid ja Jolanda Taavitsainen.

 
Nuoremmat E-ikäiset pelasivat 
Idän alueen tiikerisarjassa seka-
joukkueilla. Seka 1-joukkue oli al-
kutalven hyvässä vedossa ja voitti 
kaikki alkusarjan pelinsä. Loppu-
turnauksessa joukkueen sijoitus oli 
seitsemäs. Joukkueessa pelasivat 
Ksenia Chaykina, Juho Nyrönen, 
Emma Rautiainen ja Kimmo Ylö-
nen.

Seka 2-joukkue sijoittui alku-
sarjassa hyvin viidenneksi ja sijoi-
tuspeleissä joukkue oli viidestoista. 
Seka 2-joukkueessa pelasivat Göl-

söm Ciftci, Minja Lampinen, Suvi 
Nyberg, Iina Päivinen ja Matti Tyr-
väinen.

Tuloksena oli Etelä-Savon maakun-
tasarjan kakkostila ja pääsy Itä-
Suomen aluemestaruussarjaan.

Sarjan alkulohkossa keväällä 
2010 pelattiin 3 peliä voittaen niis-
tä kaksi. Jatkolohkossa pelattiin 
kuusi peliä ja saaliina 2 voittoa. 

Kauden huipennus oli turnaus 
sijoista 7-12. Tytöt voittivat itsel-
leen  7. sijan. Joukkue pelasi välil-
lä näyttävästi kolmen kosketuksen 
peliä, puolusti hyvin ja syötteli pa-
hoja. Loppusijoitus oli hyvä ja 
kaikki saivat tasapuolisesti peli-

aikaa. Ensi kaudella joukkue nou-
see C-tyttöihin ja haasteet ovat as-
tetta kovemmat isolla kentällä, 
isolla pallolla ja kuusi pelaajaa ken-
tällä.
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Power Cup 2010 
Seinäjoella

Kesän 2010 Power Cup lähestyy.
Tsempiltä on lähdössä 16 joukkuetta mukaan tapahtumaan. 
Tänä vuonna matka taittuu kahdella bussilla niiden osalta, 

jotka ovat ilmoittautuneet yhteiskuljetukseen.

Bussien   lähtöaikataulu
 torstai 10.6 klo  7.00 Kaupungin kirkolta ja  
  7.15 Naarajärvi K-Marketin pihalta. 

Ole ajoissa paikalla!

Toinen busseista jää seuran käyttöön Seinäjoelle, lähinnä kuljetuksiin 
majoituskoululta pelikentille.

Tätä tehdessä majoituskoulujen tilanne ei vielä ole selvillä, mutta tieto 
ilmoitetaan valmentajille heti,  kun jako kouluille on tehty lentopalloliitossa.

Seuraamalla Power Cup nettisivuja http://lentopalloliitto-
fi .directo.fi /powercup saat ajankohtaista tietoa tapahtumasta.

Sivuille ilmestyy otteluohjelmat, majoituskoulut, ruokalistat, oheisohjelmat ym. 
Tsempin omilla nettisivuilla http://pieksämäentsemppi.fi /index.php?id=141 

löytyy lähtijälistat, lähtöaikataulu ym. meidän seuraa koskevia tietoja.

Kannattaa vierailla molemmilla sivuilla!         Powerissa tavataan ;)
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Gölsöm Ciftci
Heiskanen Noora
Lampinen Minja
Lumpeinen Helmi
Nyberg Suvi
Nyrönen Juho
Parkkinen Venla
Rautiainen Emma
Strid Roosa
Taavitsainen Jolanda
Tyrväinen Matti

Ylönen Kimmo
Boricheva Elena
Heiskanen Pekka   
Poimala-Ylönen Tuuli

Heiskanen Laura
Hämäläinen Noora

Janhunen Joel
Nyrönen Johanna
Parkkinen Valtteri
Remes Emma
Strid Miika
Janhunen Mika    
Määttänen Tuomo

Aho Johanna
Hiekka Maiju
Hulkkonen Vilma
Kauppinen Sanna
Manninen Anne
Mäkinen Kaisa
Naukkarinen Elisa
Paavilainen Anne 
Sapattinen Sofi a
Vahtermo Vilma
Vahtermo Vesa

Aspegren Kari
Hattunen Arttu
Manninen Vili
Silvennoinen Roni
Tinakari Vili
Ylönen Marko
Manninen Timo

Kuhmonen Emilia
Manninen Emmi
Naukkarinen Niina
Neuvonen Jenni
Penttinen Annu
Silvennoinen Neea
Tick Tiia

Poweriin lähtijät (bussiin lähtijät puolilihavalla)

Tsempin kauden päättäjäiset 

Partaharjussa 
lauantaina 22.5.2010 klo 17

   • palkintojen jako
   • kahvi/mehu tarjoilu
   • makkaran paistoa
   • Power info

TERVETULOA!
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Otteluillat ja 
otteluisäntä/emäntä KESÄ 2010

  

 26.5. Arto Parkkinen

 16.6.  Matti Huovinen

 30.6. Juha Korhonen

 14.7.
 21.7. Sini Korhonen

 11.8. Esa Laukkanen 

 25.8. Petri Tarvonen

Säännöt löytyvät Tsempin kotisivuilta!        

Tervetuloa pelaamaan!

Viikkobiitsit 
Hiekanpäässä
kesä 2010

• Ilmoittautumiset otteluihin 

  rannalla klo 17.30-17.45

• Ottelut alkavat klo 18.00

• Pelaamaan voi tulla ilman paria!
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S-Market, kaupunki ja Tsemppi järjestävät 
14.8. liikuntatapahtuman. 

Lähtö ABC:n pihasta joko 
pyöräillen, rullaluistellen, 
sauvakävellen tai kävellen. 
Tapahtuma on suunnattu koko perheelle.

Keksi nimi tapahtumalle

Sinun tehtäväsi olisi keksiä 
tapahtumalle naseva, houkutteleva nimi!

Nimiehdotukset sähköpostitse 
sartza67@luukku.com 31.5 mennessä!

Voittajanimelle 

luvassa

 
50 e S-ryhmän 

lahjakortti!
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