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Joulukonsertti 
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ELMOSPORT SÄHKÖPARI tarjoaa TSEMPIN JÄSENILLE
pelikaudella 2010/2011 seuraavia varustepaketteja:

 VARUSTEPAKETTI 1

Hyvä lahjaidea!

Umbro Dylan collegepaita
Useita värejä 
Koot: 128-164 cm ja S-XXL

Umbro Derek tekninen t-paita 
Useita värejä 
Koot: 128-164 cm ja S-XXL

Umbro DMND Element reppu tai
DMND Element varustelaukku
Useita värejä 

Varustepaketti 1 erikoishintaan 49.90 e!

 VARUSTEPAKETTI 2

Mikasa MVA 200 virallinen “ykköslentopallo” ja
Umbro DMND Element reppu pallotaskulla

Varustepaketti 2 erikoishintaan 79.90 e!

a 

ta

Lisätiedot: Tsemppi toimisto/Sari ja Elmosport Sähköpari puh. 0207 291 801
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Elmosport Sähköpari tarjoaa Tsempin jäsenille 
pelikaudella 2010/2011 seuraavia varustepaketteja

VARUSTEPAKETTI 1
Umbro Dylan collegepaita,
useita värejä, koot 128-164 cm ja S-XXL

Umbro Derek tekninen t-paita,
useita värejä, koot 128-164 ja S-XXL

Umbro DMND Element reppu tai 
DMND Element varustelaukku, 
useita värejä

49,90
Erikoishintaan!

Hyvä

lahjaidea!

VARUSTEPAKETTI 2
          MVA 200, 
virallinen “ykköslentopallo” ja  
Umbro DMND Element  
reppu pallotaskulla

79,90
Erikoishintaan!

MALLIT NÄHTÄVILLÄ JA TILAUKSET
ELMOSPORT SÄHKÖPARISSA 
15.12. mennessä. Toimitus jouluksi.

Lisätietoja:
Tsemppi toimisto/Sari ja 

Elmosport Sähköpari puh. 0207 291 801
Kaaritie 12, 76150 Pieksämäki

Kaikki uutiset tuoreena verkossa 
www.savonsanomat.fi

Lue niin
tiedät.
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Pääkirjoitus

HARMAITA PILVIÄ 
TSEMPIN TAIVAALLA !

Upea seuramme on tehnyt pieksämäkeläistä lentopallohistoriaa jo 
28 vuotta, siitä 22 vuotta valtakunnan parasta juniorityötä paikkakuntamme 
lasten ja nuorten hyväksi. Koko tuon ajan on ollut ja on tänäkin päivänä 
kerrottavana upeita tarinoita niistä uroteoista ja siitä pyyteettömästä 
puurtamisesta, josta me pieksämäkeläiset olemme saaneet olla ylpeitä. 
Viime pelikausi päättyi riemukkaisiin SM-mitalijuhliin B-junioreiden ansiosta!

Mutta seuratoiminta on aaltoliikettä. Sen johtokunta joutui karvaasti 
huomaamaan valmistautuessaan 25.11.2010 pidettävään talousarvio-
kokoukseen. Huomasimme olevamme taloudellisen ongelman keskellä. 
Ensimmäistä kertaa seuran historian aikana on vaikeuksia rakentaa 
talousarvio, jolla voi huoletta lähteä seuraavalle toimintavuodelle.

Tilanne johtuu juniorimäärän ja sen myötä pelaajamaksujen 
lievästä laskusta ja monien tukijoiden tuen vähenemisestä. 
Myöskin oman pikkubussimme sanottua kesän korvalla sopimuksensa
irti, on paine turnausmatkojen järjestelyyn kasvanut.

HYVÄ SEURAVÄKI! Nyt tarvitaan aikuisten oikeasti jokaisen tsemppi-
läisen omaa talkoopanosta! Tarvitaan kyytiapua turnauksiin, tarvitaan äitien 
leipomia kotipullia kotiturnauksiin, tarvitaan mainosten jakajia, tarvitaan 
messuille pöytien kantajia, tarvitaan joulukonsertin pysäköinninvalvojia…

Nyt tarvitaan todellinen tahtotila yhdessä tekemiseen, jotta edelleen 
mahdollistettaisiin se hieno työ, josta noin 1000 pieksämäkeläistä lasta 
ja nuorta ovat yli kahdenkymmenen vuoden saaneet elämälleen 
sisältöä ja tärkeitä rakennusaineita!

Lukaisepa myös tämän tsemppiläisen artikkeli: ”Poleenin narikka 
– Tsempin kulmakivi nyt!”

Kaikesta huolimatta uskon vakaasti, että me selviämme tästäkin 
ottelusta talouden kentällä.

Heikki ”Hopo” Holopainen, puheenjohtaja

PS.  Haluan myös kiittää käsittämättömästä vaalivoitosta 
seurakuntavaaleissa kaikkia äänestäjiäni, joiden joukossa otaksun olevan 
myös joitakin tämän tsemppiläisen lukijoista!!!
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SAMPO PANKKI
AVAUTUI iPHONEEN.

Lataat uuden pankkipalvelumme
maksutta App Storesta.

Ensimmäisenä pankkina Suomessa tarjoamme palveluja iPhone-sovelluksella. 
Voit vaivatta tarkastella tilejäsi sekä tehdä tilisiirtoja. Selvität myös nopeasti niin 
lähimmän konttorin ja automaatin sijainnin kuin valuuttakurssitkin. Tulevaisuudes-
sa avaamme palvelun muihinkin älypuhelimiin. Löydät lisää tietoa mobiilipankista 
osoitteesta sampopankki.fi /smartphone. Tervetuloa pankkiin, missä ikinä oletkin.

Sovelluksen lataus ja käyttö edellyttävät tiedonsiirtoa, josta operaattorisi veloittaa palveluhinnastonsa mukaisesti. 
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Pieksämäen konttori

puh. 010 546 0690 (pvm/mpm)
Kauppakatu 5-7

Tsemppiläiset ovat kuulleet 
puhuttavan LIKESTÄ. LIKE on 
Itä-Suomen ja Kainuun liikunnan 
kehittämishanke. Tarkoituksena on 
tuottaa liikunnan hyvinvointipal-
veluja.

Mikä ihmeen LIKE?
Tsemppi toteuttaa näitä yhdessä 
kaupungin kanssa. Hankkeen kes-
to on 14.04.2009-31.03.2012.
Hanketta isännöi Pohjois-Savon lii-
kunta, minkä kautta tulee seuralle 
palkkatuki. 

Hankkeen tarkoituksena on, et-
tä projektin loputtua seura pystyisi 
palkkaamaan työntekijän täysin 
omilla kustannuksilla.

Tsemppi on jo ollut järjestämässä 
kahta yleisötapahtumaa. Keväällä 
oli EsLin kanssa urheilukentällä 
tapahtuma teemalla: Koko kansa 
liikkeelle. Toinen tapahtuma oli 
elokuussa ”Ässä Tsempalot” tuolla 
länsiväylän ABC:llä yhteistyössä 
Osuuskauppa Suur-Savon kanssa.
Lisäksi Sari on käynyt pitämässä 
pehmopallo/tuolijumppia vanhuk-
sille sekä Fitvolley-ryhmiä.

Meillä on palkattuna erittäin hy-
vä, innokas työntekijä Sari Kui-
valainen. Meidän seuraväen tulee 
muistaa, että tämä ei vähennä tal-
kootyön osuutta seurassa.

Läheskään kaikki seuratyö ei 
sisälly Sarin rooliin, vaan hanke 
määrittelee tehtävät aika tarkkaan.
Meillä on nyt pari vuotta aikaa ke-
hittää seuraa siihen suuntaan, että 
voitaisiin jatkossakin nauttia koko-
päiväisestä työntekijästä.

Tsemppiä siihen päämäärään!

Ajatuksia sepusti 
J. Laasonen
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Pieksämäen Tsemppi -82 ja 
Pieksämäen kaupunki solmivat 
kesällä 2009 kolmivuotisen sopi-
muksen kulttuurikeskus Poleenin 
vaatenaulakoiden hoidosta. Sopi-
musta laadittaessa ymmärrettiin, 
että ollaan tekemässä sopimusta, 
jonka toteuttaminen ei tule ole-
maan helppoa. Mutta luottaen 
loistavaan seuraväkeemme ja ym-
märtäen sopimuksen taloudellisen 
arvon seuralle, uskalsimme tuon 
sopimuksen allekirjoittaa.

Nyt sopimuskauden ollessa puo-
livälissä olemme jo nähneet tuon 
sopimuksen arvon. Se on tuonut 
seuratoimintaan vuodessa 5000–
6000 euroa. 
Tuo sopimus on taannut jatkuvan 
tulon seuran toimintaan, se on 

Poleenin narikka  
- Tsempin kulmakivi nyt!

suunnattomasti helpottanut talou-
den pyörittämistä. 

Se on taannut jo toisen toimin-
tavuoden, jolloin junnujen pelaaja-
maksuja ei ole tarvinnut korottaa. 
Ilman tuota narikkaa pelaajamak-
sut olisivat 30–40 euroa korkeam-
mat pelaajaa kohden. Arvaamatto-
man suuri etu jokaiselle lentopal-
lojunnulle! Eikä suuressa seurassa 
tuo narikkaviikko tule kohdalle 
kuin 2-3 kertaa vuodessa.

MUTTA – asialla on myös toi-
nen puoli, jossa vetoan jokaiseen 
tsemppiläiseen. Tuo toiminta revi-
tään meidän jokaisen selkänahasta. 
Itsekin tuon olen monesti kokenut. 
Olisin mieluummin kyllä lähtenyt 
syyskuisena iltana mökkisaunaan 

kuin takkeja ottamaan tai olisin 
paljon mieluummin jäänyt juhli-
maan ystäväni maratonjuoksun on-
nistumista kuin suunnannut Savon 
Solmun rannasta Poleenin aulaan. 
Mutta loppujen lopuksi ei harmit-
tanut, koin tehneeni hyvän työn 
rakkaalle seuralleni.

Hyvät tsemppiläiset toivon sydä-
mestäni, että jaksaisitte!!! Jokaisen 
takin ottaminen on tsempille suuri 
teko, jokainen takin ottaja on suuri 
TSEMPPISANKARI! Hoidetaan-
han tämä homma kunnialla. Eten-
kin nyt juuri tämä homma on seu-
ran kulmakivi.

Heikki ”Hopo” Holopainen, 
puheenjohtaja

Säännöllinen käyttö ehkäisee luulotautia, yleistä
tietämättömyyttä ja vahvistaa luontaista uteliaisuutta.

Nautitaan vähintään kerran päivässä,
esim. aamukahvin kera.

Lääkettä tiedonjanoon
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SPONSORIT ESITTELYSSÄ     osa III

Kuljettajakoulutusta annetaan 
mopo/traktori (m/t), moottori-
pyörä (A1/A), henkilöauto(B) ja 
kuorma-autokortteihin (C).
 
Opetuksesta vastaa liikenne-
opettaja Eero Eskelinen lähes 20 
vuoden kokemuksellaan liiken-
teestä ja eri ajoneuvoista mootto-
ripyöristä raskaaseen kalustoon. 
Tärkeintä kaikelle toiminnalle on 
ammattitaito, laatu, nykyaikaisuus 
sekä joustavuus.

PPPPPPP

1. Miksi olet halunnut sponso-
roida Pieksämäen Tsemppiä 
(onko pelkkää bisnestä vai 
onko mukana myös pehmeitä 
arvoja; esim. nuorten hyvien 
harrastusten tukemista)?

Ehdottomasti jälkimmäinen on pää-
asia. Haluamme olla mukana tuke-
massa nuorten harrastustoimintaa. 

PPPPPPP

2. Mitä olet mielestäsi hyötynyt 
tästä tukemisesta?

Erityisesti mieltä lämmittää se, et-
tä nuoret itse ovat antaneet positii-

Tsemppi ja Liikennekoulu Alex

vista palautetta mukanaolostamme 
tukijana.

3. Millainen on ihanneoppilas 
autokoulussa?

Kaikki ovat ihanneoppilaita omalla 
persoonallaan.

 
PPPPPPP

 
4. Eroaako urheileva nuori 
muista nuorista autokoulun 
oppilaana/autoilijana?

Ei varmaankaan autoilijana, mutta 
urheiluharrastuksen ja kiireisen ai-
kataulun myötä he ovat tottuneet 
toimimaan aikataulujen mukaan ja 
ovat ehkä siksi täsmällisiä ja huo-
lellisia.

 
PPPPPPP

 
5. Mitä odottaisit jatkossa 
yhteistyöltä Tsempin kanssa 
ja koetko mielekkäänä jatkaa 
sitä?

Yhteistyö on jatkunut jo vuosia po-
sitiivisessa hengessä ja sitä toivon 
jatkossakin.

PPPPPPP

6. Mikä on parasta/ikävintä 
työssäsi autokoulun opettaja-
na?
 
Parasta on se, että saa toimia nuor-
ten parissa ja nähdä heidän onnis-
tumisensa.
Ikävintä ehkä se, että työ on vuo-
sien varrella muuttunut enemmän 
ja enemmän iltapainotteiseksi.

PPPPPPP
 
7. Mitä haluat sanoa tsemppi-
läisille?
 
On hienoa lukea lehdistä tai kuulla 
nuorten itsensä kertovan saavutuk-
sista sekä huomata kuinka seura saa 
tunnustusta hyvästä seuratyöstä.
Jatkakaa samalla tyylillä eteenpäin!

 
Haastateltavana 

liikenneopettaja Eero Eskelinen
haastattelija Sari Kuivalainen

kysymykset Heikki Holopainen

Liikennekoulu Alex on tarjonnut 
oppilailleen nykyaikaista ja laadukasta opetusta liikenteeseen 

Pieksämäellä jo 10 vuoden ajan.
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Perinteiset, jouluiset 
Maaselän messut

Lauantaina 11.12 
Klo 10 - 15

Siilin koululla 
Siilikankaantie 5, Naarajärvi

Tervetuloa tekemään löytöjä!
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Tsempin 
toimihenkilöt

  JOHTOKUNTA
Puheenjohtaja
 Heikki Holopainen, p. 040-5194110,  heikki.holopainen@paha.fi

Varapuheenjohtaja
  Jorma Laasonen, p. 0400-930770, jorma.laasonen@pp2.inet.fi

Rahastonhoitaja, jäsen
 Juha Korhonen, p. 050-5274320, juha.korhonen@evl.fi

Jäsenet
 Petri Tarvonen, p. 045-1337687, petri.tarvonen@gmail.com
 Tuula Poimala-Ylönen, p. 040-8298946, tuula.py@jippii.fi

Jäsen, junioripäällikkö 
 Jari Tick, p. 040-5899666, jari.tick@pp.inet.fi

Nuorisojäsen
 Paula Laaksonen, p. 040-7563678, paulalaaksonen@suomi24.fi

Sihteeri, seuratyöntekijä
 Sari Kuivalainen, p. 044-3409682, sartza67@luukku.com

Valmennuspäällikkö
 Jari Lappalainen , p. 050-4011765 lappalainen.jari@gmail.com
 Ota yhteyttä valmennukseen liittyvissä asioissa!

Kotisivuvastaava
 Ari Puikkonen, ari.puikkonen@gmail.com
 Kaikki kotisivuille tuleva materiaali esim. 
 joukkuekuvat, otteluraportit tähän osoitteeseen!

Tsemppiläisen toimitus
 Kirsi Heikkilä, p.040-5390392, 
 kirsi.heikkila@surffi.fi   

    Tsempin toimisto
    Torikatu 6, 76100 PieksämäkI
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Yhdessä hyvä tulee.

Se on palannut.
Anna laskusi turhien 
vakuutuslaskujen 
noutajan käsiteltäväksi.
Esimerkki

Rahaa tilillä 1 000 ¤
Lainaa 100 000 ¤
Säästöt ja sijoitukset 0 ¤

OP-bonusta vuodessa 253 ¤
esimerkiksi vakuutusten maksamiseen.

OP-bonusasiakas on sellainen Osuuspankin omistajajäsen,  
jonka oma tai perheen yhteinen pankkiasiointi on 5000 ¤.

Yhdellä kortilla kaikki!

Maaherrankatu 13, 50100 Mikkeli, p. (015) 206 11, www.suursavo.fi

S-Etukortilla voit maksaa 
ostoksesi, kerätä Bonusta 
ja maksutapaetua,
sekä hyödyntää useat 
tuote- ja tapahtumaedut 
ympäri Suomen.
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Tsempin 
perinteiset pikkujoulut

Suorannantien seurakuntakodilla
(Vanhan kirkon vieressä)

Su 19.12 alkaen klo 15.00

Tervetuloa koko perhe!

puuroa 

 kahvia

  mehua 

    joulutorttuja

         Jouluohjelmaa

            Joulupukki 
                  (pikkupaketti mukaan)

Tarjolla




