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Aina on
aikaa

ABC-aterialle

Huolehdimme Sinusta!

www.suursavo.� 

OK SUUR-SAVO 0524 123456OK SUUR-SAVO 0524 123456
MEIKÄLÄINEN MAIJA

4318  7001  2345  6789
4318

Pieksämäki
Vehkanotko 2, 
015 206 24906-24

Yhdessä hyvä tulee.

Oman taloutensa isäntä tietää 
mistä vakuutukset kannattaa ottaa.
OP-bonuksia kertyy nimittäin ihan tavallisesta 
pankkiasioinnista ja nyt
myös Pohjolan vakuutuksista.

Tule juttelemaan tai klikkaa op.fi
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Pääkirjoitus

SEURATYÖ PALKITSEE

PIEKSÄMÄEN TSEMPPI 82:n kauden päättäjäiset 
lähestyvät Partaharjussa sunnuntaina 29.5.2011 klo 17.00. 

Tilaisuuden toiseksi ja kolmanneksi tärkein sisältö on 
makkaran paisto ja kahvitarjoilu. Se tärkein on kauden 
toiminnasta palkitseminen. Yli sata seuran jäsentä, junnua ja 
aikuista tulee saamaan palkinnon kauden toiminnasta. 
Tosin kaikille 400 jäsenelle palkinto taas kuuluisi, mutta 
jossainhan aina on raja vedettävä. 

Kun katselee yli kahdenkymmenen vuoden ajalta 
kiertopalkinnoissa olevien palkittujen nimiä, ei voi kuin 
ihaillen ja kiitollisena seurata seuratyön merkitystä lasten, 
nuorten ja aikuisten parissa. Löytyy useiden nykyisten 
liigapelaajien nimiä, löytyy maajoukkuemiesten nimiä, 
mutta löytyy myös jo lentopallouransa päättäneiden ja paikkansa 
yhteiskunnassa löytäneiden jo aikuistuneiden nuorten nimiä. 
Sekin on jo melkoinen palkinto seuratyöstä. 

Pysähtyminen tuon nimikirjon ääressä kertoo  
vahvaa kieltään siitä perustehtävästä, mitä  Suomen 
Lentopalloliiton sinettiseura Pieksämäen Tsemppi 82 
on aina pyrkinyt tekemään. 

On viety eteenpäin lentopallotaitoja, mutta on varmasti 
onnistuttu myös kasvattamaan hyviä ihmisiä elämää varten. 
Ja noiden kahden asian mukana säilyminen, sitä me 
haluamme edelleen jatkaa. Tuota menestystä toivat hienosti 
B-pojat voittamalla Suomen mestaruuden. Onneksi olkoon! 

Tervetuloa B-pojat ja koko seuran väki Partaharjuun 
palkittavaksi ja myös kokemaan hienoa seurahenkeä 
makkaranuotion äärelle!!!

Heikki ”Hopo” Holopainen
puheenjohtaja

Toukokuu 2011
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SM-finaaleihin 
selvinneet
joukkueet 

Kauden upein saavu- 
tus oli tietysti B-poi- 
kien SM-kulta. Jouk- 
kue saavutti viime  
kaudella hopeaa ja  
nyt tuli sitten kirk-
kain   mitali.  Jouk-
kuetta menestykseen 
luotsasivat Timo Tar-
kiainen ja Keijo Man-
ninen ja tässä heidän 
vastauksiaan muutamiin kysymyk-
siin.

Millaisin tavoittein kauteen 
lähditte ja saavutitteko tavoit-
teet?

”Mitali oli mielessä. Saavutettiin 
oikein hienosti.”

Millä osa-alueilla 
koet, että  jouk-
kueella on kehittä-
misen varaa ja vas- 
taavasti mikä on 
joukkueen vah-
vuus?

”Puolustuspelaami-
sessa (kenttäpuolus-
tus ja torjunta) ja pe- 
lin rakentelussa on 
kehitettävää. Vah-

vuutena ovat vastaanotto, aloitus-
syöttö ja hyökkäys.”

Joukkueesi on lähdössä tule-
van kesän Power Cupiin Lah-
teen, millä fiiliksellä ja millai-
sin tavoittein matkaan lähdet-
te?

”Lahteen lähdetään 
hyvillä mielin, kos-
ka kausi meni hie-
nosti. Tavoitteena 
on pelata iloista ja 
rohkeaa peliä, jol-
loin tuloskin pitäisi 
olla hyvä.”

Millaisin eväin 
päästät jouk- 
kueesi kauden 
jälkeen ”kesälai-
tumille”?

”Iloisella mielellä mennään kesään. 
Sopivasti harjoittelua, sopivasti 
beachia sekä sopivasti lomaa ja jää-
telöä.”

SM-finaalipeleihin ylsivät myös 
C-pojat ja vanhemmat C-tytöt. Po- 

jat sijoittuvat sijal- 
le 10 ja tytöt olivat 
yhdensiätoista.  C-
tyttöjä valmensivat  
kauden aikana Arto 
Parkkinen, Marja-
Leena Kilpeläinen, 
Vesa Liukkonen ja 
Hannu Taavitsainen. 
Tytöt osallistuivat 
vuoden alussa Van-
taalla järjestettyyn 
Baltic Sea -turnauk-
seen voittaen siellä 
pronssia. Näistä ty- 

Tsemppiläisten kausi 2010-2011

Sisäkausi on nyt ohi ja monet joukkueet ovat aloittaneet 
harjoittelun Lahden Power Cupia varten sekä tietysti beach-kausi 
alkaa piakkoin. Suunnataan katseet vielä hetkeksi 
menneeseen kauteen ja mitä sieltä päällimmäisenä jäi mieleen.

B-pojat

C-tytöt
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töistä kuullaan vie-
lä!

Poikia valmensi-
vat Heikki Aspegren 
ja Ilpo Kaunisto. Täs-
sä Heikin mietteitä 
noihin aiemmin B-
poikien valmentajil-
lekin esitettyihin 
kysymyksiin:

”Lähdettiin pe-
laamaan peli ker-
rallaan pyrkien aina 
mahdoll i s imman 
hyvään suorituk-
seen joka pallossa. 
Oli tosi upeaa voittaa Itä-Suomen 
aluemestari East-Volley Savonlin-
nassa välierissä ja päästä SM-finaa-
leihin, jossa sielläkin sijoituimme 
sijalle 10. Taakse jäi mm. pohjoisen 
omien alueidensa aluemestarit Os-
Va ja Napa. 

Tsemppi oli Itä-Suomen alueelta 
ainoa joukkue, joka pääsi SM-fi-
naaleihin. Uskoa tekemiseen vah-
vistaa myös se, että nykyinen B- 
poikien Suomen 
Mestarijoukkue oli 
vastaavan ikäisenä 
SM-finaaleissa sijal- 
la 11 ja nyt siis jo 
kahden vuoden 
päästä Suomen 
Mestareita. Ratkai-
sevan tärkeää tässä 
vaiheessa jatkoke- 
hityksen kannal-
ta olisikin se, että 
myös nämä C-po- 
jat pääsisivät mah-
dollisimman no-
peasti Urheiluaka-
temian mahdollis- 
tamiin lisäharjoi-

tuksiin ja siellä huippuvalmentaja 
Keken hellään huomaan! Voisikin 
esittää päättäjille toiveen, että ur-
heiluakatemiatoiminta laajennet-
taisiin mahdollisimman nopeasti 
koskemaan myös yläkouluikäisia 
- kuten mm. Oulussa on tehty jo 
muutama vuosi sitten!”

”Kehitettävää on aina ja kaikilla 
osa-alueilla – koskaan ei tule val- 
mista! Joukkueen vahvuus on, et- 
tei hävityn pelin jälkeen (pelin 

kuluessa voi joskus 
leuat loksahtaa häm-
mästyksestä!) hau- 
kuta tuomareita ei-
kä vastustajia. 

Tulomatkalla on 
aina ollut iloinen ja 
naurava meininki, 
vaikka olisi tullut 
turpiin joka pelissä! 
Tämä on mielestäni 
hienoa - ei se että tu- 
lee turpaan, vaan se 
että, tunnustetaan, 
että vastustaja voi 
olla ihan rehellisesti 

joskus parempi, niin silloin ei tar-
vitse murehtia! 

SM-finaaleissa ajateltiin kyllä 
syyttää aluksi sitä, että jouduim-
me pelaamaan alkusarjan ottelut 
Loimaan upean hallin 2-kentällä, 
mutta ajateltiin, ettei kuulosta us- 
kottavalta kun mm. hopeajouk-
kuekin pelasi sillä ja voitti pelin-
sä! Tosiaankin se riittää, että itse 
on tehnyt parhaansa, niin ei sitä 
enempää voi vaatia. Sitä paitsi len-

topallo on erittäin 
hyvä ja kasvattava 
harrastus nuorille, 
jossa opitaan toi-
mimaan yhdessä ja 
kurinalaisesti. Muis-
tetaan kuitenkin, 
että lentis kestää 
useilla vain murros- 
ikään asti, joten kou- 
lunkäynti on se kaik- 
kein tärkein asia 
nuorelle!”

”Poweriin lähde-
tään rentoutumaan 
ja hakemaan aurin- 
koa, lämpöä, ki-

C-pojat

Nuoremmat C-tytöt
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voja pelikokemuksia  
ja ”heittämään läppää” 
vastustajien kanssa  
niin kentällä kuin pe-
lien jälkeenkin! Eli ei 
siis hampaat irvessä ja 
uhkailemalla, että jos 
tulee yksikin syöttö-
virhe, niin kävelette 
kotiin (tätä ei kyllä ole 
vielä kokeiltu - toimii-
kohan?)”

”Kesälaitumilla toi- 
von, että kaikki liikkui-
sivat mahdollisimman 
monipuolisesti ja pelai-
sivat mahdollisimman paljon ran- 
talentistä sillä niin se vain on, et- 
tä ne jotka Pieksämäellä ovat ranta- 
lentistä eniten pelanneet ovat 
myös lentopallossa kaikkein par- 
haita! Viime kesänä vedimme  
yhdessä Arto Parkkisen kanssa 
beach-treeniä joka maanantai Hie-
kanpäässä ja ainakin itsellä olisi in-
toa tehdä sama myös tänä kesänä. 
Kaikki joukkueeni jäsenet vain in-
nolla mukaan viikkobeacheihin ja 
beach-kisoihin!”

Muut 
juniorijoukkueet

A-tytöt pelasivat tien-
sä SM-välieriin saakka.

B-ikäisten tyttöjen 
joukkueita oli kauden 
aikana kaksi, joista yk- 
kösjoukkue pelasi SM- 
sarjaa sijoittuen omassa 
alkulohkossaan viiden-
neksi. Nuorempi B- 
tyttöjoukkue pelasi 
Idän supersarjassa ol-
len loppupeleissä si-
jalla 4.

C-tyttöjen nuorempi joukkue 
pelasi niin ikään Idän supersarjaa 
ollen lopulta sijalla 7.

D-tytöt sijoittuivat Idän Alue-
mestaruussarjassa sijalle 9 ja D-
pojat Idän tiikerisarjassa sijalle 6.

E-tyttöjen joukkue oli sijalla 4 
Idän Aluemestaruussarjassa.

E-junioreilla oli Etelä-Savon sar-
jassa viisi joukkuetta. Innokaat  
pelaajat selvisivät kaudesta hie- 

nosti. Joukku-
eet olivat pelat-
tujen pelien jäl- 
keen kärkisi-
joilla, mutta lo- 
pullisia sijoitus-
pelejä ei tänä ke- 
väänä pelattu.

F-juniorit osal-
listuivat kau-
den aikana nel-
jään toiminta-
päivään, joista 
yksi järjestettiin 
Pieksämäellä. 

Tsempin naisten ja 
miesten joukkueet

Tsempin naisten joukkue osal-
listui kauden aikana Pohjois-Savon 
yhdistettyyn 3-4-sarjaan voittaen 
oman lohkonsa. Tiukka vääntö loh-
kovoitosta käytiin Rautalammin 
Urheilijoiden, Pieksämäen Tsem-
pin, Kuopion Vipinän ja Siti Teamin 
kesken. Joukkue koostui osasta 
edellisen kauden naisten 2-sarjaa  
pelanneista naisista sekä van- 

hemmista B-
tyttöistä.

Tsempin mie-
het pelasivat 
Pohjois-Savon 
yhdistettyä 4-5 
sarjaa sijoittuen 
lopulta sijalle 8.

Taaperot

Naisten 3-4 
sarjan joukkue
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SPONSORIT ESITTELYSSÄ     osa IV

1.Kertoisitko jotain Pieksä-
mäen ElmoSportista?

ElmoSport SÄHKÖPARI on ur-
heiluvälineliike länsiväylän var-
rella, jossa saman katon alla toimii 
TEKNISET kodinkonemyymälä.  
ElmoSport ketjuun liityimme  
vuonna 1997. Maaliskuussa avasim- 
me myös Varkauteen ElmoSport 
liikkeen.

PPPPPPP

2.Miksi ElmoSport haluaa 
sponsoroida Pieksämäen 
Tsemppiä?

Tsempin edustama arvomaailma 
lasten/nuorten kasvatustyössä on 
asia mitä arvostamme.

PPPPPPP

3.Mitä olette hyötyneet tuke-
misesta?

Olemme toimineet seuran ja seu-
ralaisten varustetoimittajana ja 
näin saaneet asiakasvirtoja liikkee-
seen. Olemme saanneet näkyvyyt-
tä mm. asumainoksilla, ottelumai-
nonnalla..

PPPPPPP

4.Mitä tuotteita teillä on tar-
jota lentopalloilijalle?

Peliasut- ja kengät, lentopallot, suo- 
jat, tuet, teipit yms. mitä laji vaatii.

PPPPPPP

5.Mitkä ovat kysytyimmät 
tuotteet lentopalloilijoiden 
keskuudessa?

Pelikengät ja polvisuojat.

6.Varmasti moni ohiajaja ih-
mettelee, mitä tälle (SÄHKÖ-
PARI) rakennuselle tapahtuu. 
Voisitko kertoa hieman tuos-
ta rakennusurakasta?

Talo venyi kaupunkiin päin puolel-
la... Ko. tilaan sopisi hyvin muuta-
mia biitsikenttiä ympärivuotiseen 
harjoitteluun!!?

PPPPPPP

7.Mitä haluat sanoa tsemppi-
läisille?

Toivotan AURINKOISTA ja LÄM-
MINTÄ KESÄÄ ja tervetuloa il-
mastoituun ELMOSPORTTIIN 
ostoksille!!

Haastateltava: Vesa Hälikkä
Haastattelija: Paula Laaksonen

  

ElmoSport Sähköpari

Tästä on hyvä lähteä tulevaan 
beach-kauteen Lahden Power Cu-
pin kautta, jonne ollaan lähdössä 
13 joukkueen edustuksella.

-Sartza-  

Fitvolley
harrasteryhmä
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Power Cup Lahdessa lähestyy. 
Tsempistä matkaan on lähdössä 13 
joukkuetta, yhteensä 105 pelaajaa, 
valmentajaa ja huoltajaa.

Tarkista, että nimesi löytyy alla 
olevalta listalta ja ota HETI yhteyt-
tä allekirjoittaneeseen, jos olet läh-
dössä ja nimesi listalta puuttuu!!

Yhteiskuljetukseen lähtijöiden 
nimet on lihavoitu, jos taas tämä 
tieto on osaltasi listalla virheelli-
nen, ota yhteyttä!!

Ottelut alkavat (F-B-ikäiset) tors-
taina 9.6  jo klo 13!!!! 

Yhteiskuljetukseen lähtijät: 

 Lähtö torstaina 9.6. klo 8.00
 Uudelta kirkolta!!!! 

Kulkuneuvoksi olemme valin-
neet kaksi bussia, jolloin pää-
semme suoraan majoituskou-
lulle viemään kaikki tavarat ja 
sen jälkeen pelipaikoille omalla 
kuljetuksella.

Toinen busseista jää Lahteen 
meidän kuljetuksia varten ja 
pääsemme liikkumaan peli- ja 
majoituspaikan välillä turnauk-
sen ajan. 

Bussin aikataulut sovitaan 
erikseen kaikille pelipäiville. 
Odottamista tulee pakostakin 
varmaan kaikille joukkueille, 
koska emme voi velvoittaa bus-
sia ajamaan jokaista joukkuetta 
erikseen, mutta tämä lienee 
tuttua aikaisemmiltakin vuo-
silta. J

Käykää tutustumassa turnauk-
sen aikatauluihin, peli- ja ma-
joituspaikkoihin, otteluohjel-
miin yms. Power Cupin viralli-
silta sivuilta http://lentopallo-
liitto-fi.directo.fi/powercup/

Power Cup 2011 
Lahdessa 9-12.6

Lähtijät

  N22
  
Hiekka Milla
Hattunen Sara
Korhonen Sini
Laukkanen Meri
Häkkinen Jaana
Kantanen Katja
Sojakka Iida
Paasonen Emma 
Kantanen Kirsti
Kuivalainen Sari
 
 B-pojat
 
Lehtonen Simo
Ylönen Tuomo
Tarkiainen Ville-E 
Valkonen Arttu 

Aspegren Mika 
Manninen Veli-P
Sapattinen Mitro
Stranius Tuomas
Perello Arttu
Sapattinen Ari
Tarkiainen Timo 

 B-tytöt
  
Keituri Elina 
Nykänen Sinna 
Nyyssönen Anita 
Pekkarinen Amalia
Sahlberg Petra
Kuhmonen Emilia
Thitz Katja 
Naukkarinen Elisa
Thitz Eero 

 C-pojat

Hattunen Arttu
Manninen Vili
Tenhunen Topi
Aspegren Kari
Ylönen Marko
Hietainen Samu
Tinakari Vili
Silvennoinen Ron
Aspegren Heikki
Hattunen Ari
 
 C-tytöt1 
 
Ovaskainen Anniina
Huovinen Emmi
Parkkinen Anniina
Taavitsainen Tia

Ekmark Pinja
Kilpeläinen Anni
Parkkinen Arto
Kilpeläinen M-L

 C-tytöt2 

Nykänen Iina
Chaykina Anastasia
Penttinen Annika
Sipinen Milla 
Jantunen Elisa
Orbinski Mira
Pulliainen Jenna
Hämäläinen Jore  
  
 D-pojat

Rahikainen Vili
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TIETOA – TAITOA – TURVALLISUUTTA

     

Uudet 
kurssit alkavat 

aina 

maanantaisin klo 17
Tervetuloa!

www.liikennekoulualex.fi
puh. 015 481 133 / 040 514 4561

Nyrönen Juho
Haponen 
Hermanni 
Leinonen Esa
Tyrväinen Matti
Moilanen Mikael
Holopainen Paavo 
Leinonen Juha
Miettinen Anneli 
Frilander Pekka
 
 E-tytöt
 
Lampinen Minja
Nyrönen Johanna
Chaykina Ksenia

Nyberg Suvi
Rautiainen Emm
Boricheva Elena
 
 E -junnut 
 Naara

Ylönen Kimmo 
Kuhmonen Krista
Kilpeläinen Henna
Kantola Noora 
Naumanen Veera 
Elomaa Eetu
Timonen Rita
Kosonen Silja
Naumanen Pasi

Poimala-Ylönen 
Tuula 
Kosonen Henrik
Kosonen Sanni
Kosonen Heli
Tukiainen Mira
 
 E-junnut
 kaupunki 

Montonen Sonja
Ahonen Emma 
Itkonen Roosa
Itkonen Mira 
Hietala Pauliina
Hämäläinen Noora

Strid Miika
Määttänen Tuomo

 F-junnut

Miettinen Veeti  
Kettunen Minna
Anttila Mikko-V
Ekmark Severi
Parkkinen Valtte
Janhunen Joel
Nyyssönen Katri
Ohenoja Heli
Janhunen Mika
Anttila Markku

Jos nyt jo joku tietää, että ei tule olemaan yhteisessä paluukyydissä 
(tulee esim.vanhempien kyydissä kotiinpäin) 

ilmoita allekirjoittaneelle p.044-3409682!!!  

            
 -Sartza-

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

Nautitaan vähintään kerran päivässä,
esim. aamukahvin kera.

Lääkettä tiedonjanoon

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

Lauantaina 6.8.2011 
Tsemppi järjestää yhteistyössä Osuuskauppa Suur-Savon kanssa 

       

       
       

 -tapahtuman toistamiseen.

Tapahtuma sijoittuu viime vuoden tapaan Pieksämäen 
ABC:n alueelle, josta lähdöt eri reiteille tapahtuu.

Seuraa lehti-ilmoittelua sekä kotisivujamme!
Luvassa mukava liikunnallinen tapahtuma!  

Tänä vuonna reitit suunnitellaan kävelijöille/hölkkääjille 
sekä pyöräilijöille. 

Luvassa on lisäksi tuote-esittelyjä eri toimijoilta sekä muuta ohjelmaa.

Lisäksi haastekampanjat Pieksämäen S-ryhmän toimipaikkojen kesken 
sekä Tsempin joukkueiden kesken. 
Luvassa hyviä palkintoja voittajille!
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Vuoden 2011 aikana Savon Sanomien tilaajien kesken arvotaan 
huimia palkintoja, kuten Applen iPadeja (arvo 599 €/kpl) sekä 

Nokian C7 puhelimia (arvo 379€/kpl). Kaikki huipentuu 15.12.2011 
tapahtuvaan Fiat 500 Italia henkilöauton (arvo 13.900€) arvontaan! 

Tilaa Savon Sanomat -Tilaa Savon Sanomat -

VOITA FIAT 
500 ITALIA
henkilöauto!

Tilaa Savon Sanomat -Tilaa Savon Sanomat -Tilaa Savon Sanomat -Tilaa Savon Sanomat -

www.savonsanomat.fi/tilaukset

Sampo Pankki Oyj, www.sampopankki.fi 

Hae Nuorisopaketti 
Sampo Pankista.

Pieksämäen konttori, Kauppakatu 5
Puh. 0200 2580 ma-pe 9-18 (pvm/mpm)
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•	 palkintojen jako
•	 kahvi/mehu tarjoilu
•	 makkaran paistoa

Kesäpeleihin Elmosta!

49,90

Puh. 0207-291801
Kaaritie 12, 
76150 Pieksämäki

Biitsille!
Mikasa STAR 

biitsipallo

19,90

DISGRAFT Frisbeegolf
aloitussetti sis. 3 kiekkoa

39,90

Mikasa VLS300 
"ykkösbiitsipallo"

Frisbeegolfiin!

Tsempin kauden 

päättäjäiset 
Partaharjussa 

sunnuntaina 29.5.2011 klo 17

TERVETULOA!


