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Pankkiin on
lyhyt matka.
Meiltä saat kattavat pankki-, vakuutus-, laki- ja 
kiinteistönvälityspalvelut saman katon alta. Myös yrityksellesi. 
Keskittämällä saat parhaat edut!

Suur-Savon OP

Soita meille p. 010 255 2601 ja varaa aika henkilökohtaiseen
tapaamiseen.
Puhelut 010-numeroihin maksavat kiinteän verkon lankaliittymistä 0,0835 €/puhelu + 0,07 €/min
ja kotimaisista matkapuhelinliittymistä 0,0835 €/puhelu+ 0,17 €/min (hinnat sis. alv).

Pieksämäki, Kaaritie 12, p. 0207 291801,  Avoinna: MA-TO 9-17, PE: 9-17.30, LA 9-14, www.sahkopari.fi
0207 -alkuiset numerot 8,21 snt/puhelu + 6,9snt/min lankaverkosta tai 14,9 snt/min soittaessasi matkapuhelinverkosta.

TUNTURI PONI 24”
Useita eri värejä! 693 €

HUIPPUTARJOUS!!

MADISON
Onni 24”
Väri: Sininen

Tarra-
kiinnityksellä
Tytöt / PojatAll Star tennari

991 €
(299,-)

Tule ja
  testaa!

All Star tennari JR

49€
(79,90)

49€
(85,-)
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Pääkirjoitus
Toukokuu 2013

Heikki 
Holopainen

puheenjohtaja

KATSE TULEVAISUUTEEN!
Talvi 2012-2013 on paketissa. Siitä tämä Tsemppiläinen meille kertoo. 
Takana on juhlavuosi, joka piti sisällään monenlaista juhlahumua. 
Mielessä on päällimmäisenä elokuun hieno juhlapäivä ja hyvin 
onnistunut Marita Taavitsaisen joulukonsertti. Juhlan humusta sitten 
siirryttiin Lentopalloseuran arkeen. Nyt on todettava, että harmaita 
pilviä kertyi tsemppitaivaalle enenevässä määrin.

Edessä on entiset sisällöt sisältävä kesä. Kesä pitää jälleen sisällään 
Hiekanpään beach-tapahtumat, jotka huipentuvat junnujen 
SM-lopputurnauksiin heinäkuun lopussa. Kesä aloitetaan 
Power-cupmatkallla Mikkeliin.

Kesän jälkeen on luotava katsetulevaisuuteen. Tsempin toiminta on 
muutoksen edessä. Etenkin poikajunnujen määrän vähäisyyteen on 
suhtauduttava vakavasti! Valoa on näkyvissä. Sen ovat nostaneet 
esiin tutut ja uutterat Tsempin Naarajärven junnujen vetäjät Pasi 
Naumanen ja Here Kosonen etunenänässä. He ovat tuoneet esiin 
ajatuksen, että kelpo seuramme on tilanteessa, jossa on aika aloittaa 
uuden perustan rakentaminen. Tällöin luodaan katse aivan pieniin 
junioreihin.Seuran on lähdettävä luomaan uutta pohjaa yhteistyössä 
alakoulujen kanssa.

Merkkejä uudesta koettiin jo menneenä talvena, kun seura aloitti 
uutena toimintana VILLIVIIKAREIDEN PALLOKERHON, joka saavutti 
heti mainion suosion. Seura on myös  hakenut avustusta kaupungin 
alakouluissa järjestettävän lentopallokerhotoiminnan aloittamiseen. 
Uuteen suuntaan on tartuttva. Lentopalloharrastus on Pieksämäellä 
turvattava.

Pasi, Here ja kaikki uuudesta suunnasta kiinnostuneet ja siihen 
mukaan lähtevät: Teitä kaikkia tarvitaan, kun Lentopalloseura 
Pieksämäen Tsemppi-82 luo katseen tulevaisuuteen!!!

Tässä talven viimeisessä Tsemppiläisessä haluan kiittää lämpimästi 
tsemppiväkeä menneen kauden uurastuksesta.
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Tue Tsempin toimintaa ja liity 
Sinäkin seuramme Kannustajiin!

Kannustajaksi voi ilmoittautua Osuus-
kauppa Suur-Savon asiakasomistaja ta- 
louden pääjäsen ilmoittautumalla Piek-
sämäen Tsemppi -82 ry:n Kannustajak-
si 2.1.2013 alkaen osoitteessa www.
suursavo.fi ja sieltä edelleen link-
ki Oma S-kanava. Tarvittavan tunnuk-
sen voi luoda sisään kirjautumisen yh-
teydessä. 

Mikäli netin kautta kannustajaksi ilmoit-
tautuminen ei ole mahdollista, se onnistuu 
myös kaupungin S-Marketin infopisteellä. 
Siellä tiedot syötetään asiakasomistajan 
pyynnöstä järjestelmään.
Kannustajaksi voi liittyä missä vaihees-
sa vuotta tahansa, järjestelmä laskee 
ostot vuoden alusta alkaen.

Kannustajaksi voi ilmoittautua vain 
pääjäsen, mutta kaikkien talouteen kuu- 
luvien bonusostot huomioidaan tukea 
maksettaessa. Pääjäsenen tunnistaa sii-
tä, että hänen nimellään tulee kotiin 
Yhteishyvä-lehti ja Asiakasomistaja-
posti.

Seuramme Kannustajat saavat 
Osuuskauppa Suur-Savosta ja S-
ryhmästä tekemistään ostoista 
Bonusta ihan normaaliin tapaan. 
Kannustajien kautta maksettava 
summa on osuuskaupan maksa-
ma lisätuki seurallemme.

Kaikkien seuramme Kannustajien vuo-
den 2013 aikana kerryttämä Bonus las-
ketaan yhteen ja osuuskauppa maksaa 
seuralle tämän perusteella ylimääräistä 
tukea.

Mitä enemmän Kannustajia on ja mitä 
enemmän ostoja keskitetään ja saadaan 
Bonusta, sitä suurempi on seuralle mak- 
settava tukisumma.

Kannustajille 
maksettava tuki
Osuuskauppa Suur-Savo maksaa tukea 
Kannustajat -konseptiin liittyneiden 
kahdeksan seuran kesken 10 000 €  
vuonna 2013. Tuki perustuu kunkin seu- 
ran Kannustajien saamaan Bonukseen 
aikavälillä 1.1.-31.12.2013. 

Nyt siis kannattaa ehdottomasti ryhtyä 
Pieksämäen Tsemppi -82 ry:n Kannus-
tajaksi ja olla näin tukemassa seuram-
me toimintaa!

Lisätietoja Pieksämäen Tsemppi 82
Sari Kuivalainen 0403589507.

Tiesitkö, että nyt kaikki seuraamme kannattavat voivat 
kerryttää yhteistä, seuralle maksettavaa tukipottia liit-
tymällä seuramme Kannustajaksi? 

POWER CUP MIKKELI – POWER CUP MIKKC

POWER CUP MIKKELI – POWER CUP MIKK
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Seuralta mukaan on ilmoittautunut 
10 joukkuetta. Pelaajia, valmentajia ja 
huoltajia lähtee turnaukseen n.80 kpl.

Kotisivuilla osoitteessa http://www.
pieksamaentsemppi.fi/power-cup-
2013-mikkeli/ on luettelo lähtijöistä. 
Käy tarkistamassa, että nimesi löytyy 
listalta. Nimen perässä oleva Y-kirjain 
tarkoittaa, että olet ilmoittautunut 
seuran järjestämään yhteiskuljetuk-
seen. Mikäli nimeäsi ei listalta löydy 
tai kuljetustieto on osaltasi väärin ota 
yhteyttä p.044-3409682.

Kuljetukseen liittyvää lisäinfoa saat 
kotisivuilta sekä kauden päättäjäisissä 
22.5 Partaharjussa!

Kannustusjoukkoja odotetaan paikan 
päälle runsain joukoin, onhan turnaus 
nyt tuossa ihan ”naapurissa”.

Matkalle mukaan:
Petivaatteet:(mikäli yövyt koululla) eli 
patja, peitto tai makuupussi, tyyny sekä 
lakana ja tyynyliina.

Peliasu: pelipaitoja ja housuja, peli-
kengät, polvisuojat, lippis tai huivi sekä 
aurinkolasit (kuumia päiviä varten). 
Ota myös lämpimiä vaatteita mikäli il-
ma kylmä/sateinen.

Pesuvälineet: pyyhe, pesuaineet, ham-
masharja ja tahna.

Lisäksi: vaihtovaatteita, uimapuku, 
aurinkorasva, sateenvarjo/sadetakki, 
juomapullo, henkilökohtaiset lääkkeet 
sekä käyttörahaa.

Kisapassiin sisältyvät ruokailut peli-
päivinä: aamupala (pe-su), lounas, päi-
vällinen ja iltapala (to-la).

POWER CUP MIKKELI – POWER CUP MIKKC

Kesän 2013 Power Cup turnaus 
järjestetään Mikkelissä 6.-9.6. 
välisenä aikana.

Toivotaan aurinkoisia pelipäiviä sekä menestystä!
  

POWER CUP MIKKELI – POWER CUP MIKK
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KAUSI 2012-2013
Syksy 2012

Naisten ja miesten joukkueet 
Joukkueet pelasivat syksyn 2-sarjaa, molemmat joukkueet selvittivät tiensä ke-
vään ylempään jatkosarjaan.

A-pojat ja A-tytöt
Pelit SM-sarjassa alkoivat syksyllä ja jatkuivat kevään aikana.

B-tytöt 1
Aluemestaruushopeaa ja kevätpuolella pelit jatkuivat SM-sarjassa.

B-tytöt 2
Aluesarjassa sija.10, pelit jatkuivat kevätpuolella myös SM-sarjassa.

C-tytöt
Selvittivät tiensä SM-sarjaan, mutta päättivät jatkaa keväällä Supersarjassa.

D-tytöt 1
Aluemestareita, kevätpuolen pelit jatkuivat Idän sarjassa.

A-tytöt
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D-tytöt 2
Aluesarjassa sija.7 ja kevätpuolen pelit jatkuivat Tiikerisarjassa.

D-tytöt 3
Aluemestaruushopeaa, myös heidän pelit jatkuivat Idän sarjassa kevään aikana.4

D-pojat
Aluemestareita, kevätpuolella pelit jatkuivat Idän sarjassa.

E-juniorit
E-juniorit harjoittelivat syksypuolen ahkerasti ja joukkueet osallistuivat keväällä 
Tiikerisarjaan.

F-juniorit
F-junioreilla oli joulukuussa ensimmäinen toimintapäivä, joka järjestettiin Piek-
sämäellä. Päivään osallistui 11 joukkuetta kuudesta eri seurasta. Toimintapäivä oli 
onnistunut ja sai kiitosta osallistuvilta joukkueilta sekä Aluepäällikkö Risto Ko-
vaselta.

D-pojat
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Naisten ja miesten joukkueet 
Joukkueet pelasivat 2-sarjan ylempää jatkosarjaa. Naisten joukkue (pelejä pelasi-
vat sekä A- että vanhemmat B-tytöt) oli oman alkulohkonsa neljäs. Miesten jouk-
kue oli omassa lohkossaan viides.

A-pojat 
A-pojat pelasivat koko kevään ajan SM-sarjan A- tai B-poolissa ja selvittivät tiensä 
SM-.finaaleihin. Finaalissa lopullinen sijoitus kahdentoista joukossa oli seitsemäs. 

 

A-tytöt
A-tyttöjen SM-sarjaa pelattiin alkukevät kahdessa eri lohkossa ja Tsemppi pelasi 
pelejään pohjoislohkossa. Sieltä tytöt selvittivät vielä tiensä lohkojen yhdistet-
tyihin välieriin, mutta siellä tie katkesi, eikä pääsylippua 12 parhaan finaaleihin 
irronnut.

B-tytöt 

B-tyttöjen SM-sarjaa pelattiin myös alkukevät kahdessa eri lohkossa ja molemmat 
Tsempin joukkueet pelasivat pohjoislohkossa. 1-joukkue selvitti tiensä helposti 
SM-sarjaan ja paransi edellisvuotista sijoitustaan (11:sta) roimasti, ollen finaalissa 
lopulta viidennellä sijalla.2-joukkueen sijoitus oli kauden päätyttyä 43.

Kevät 2013

A-pojat SM-finaalissa.
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C-tytöt
C-tytöt selvittivät syksyllä tiensä SM-
sarjaan, mutta halusivat jäädä pelaa-
maan Idän Supersarjaa, jossa he olivat 
lopulta kuudennella sijalla. Tämän 
lisäksi he pääsivät Idän alueelta osallis-
tumaan valtakunnalliseen Supersarjan 
finaaliin.

D-tytöt
D-tyttöjen kaksi joukkuetta jatkoivat 
kevään ajan pelejään Idän sarjassa, jois-
sa lopullisena sijoituksena oli 1-joukkueella kuudes tila ja 3-joukkue oli sijalla 
seitsemän.
D-tyttöjen kolmosjoukkue jatkoi kevään pelejään Tiikerisarjassa. Kauden päätyt-
tyä tyttöjen kaulaan ripustettiin pronssiset mitalit.

D-pojat
D-poikien Idän sarjaan osallistui kuusi joukkuetta ja paremmuutta ratkottiin nel-
jässä eri turnauksessa. Tsempin poikien lopullinen sijoitus kauden päätyttyä oli 
neljäs.

E-juniorit
E-juniorit aloittivat pelinsä vasta kevätpuolella Pohjois- ja Etelä-Savon yhdistetys-
sä tiikerisarjassa. Sarjaan osallistui yhdeksän joukkuetta, tyttöjä sekä poikia.

F-juniorit
F-juniorit osallistuivat 
kevätpuolella omiin 
toimintapäiviinsä, jois- 
ta viimeinen järjestet-
tiin Pieksämäen Urhei-
lutalolla. Kaikki jouk- 
kueet ja niiden pelaajat 
palkittiin kauden päät-
teeksi mitalein ja kun-
niakirjoin.

Kevät 2013

Kevään viimeinen 
toimintapäivä Pieksä-
mäen Urheilutalolla.

C-tytöt
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20.-21.7.  Moilas Beach 
 (http://www.moilasbeach.com/)

27.-28.7.  Junior Tourin SM-finaalit 
 U14, U16 ja U18 ikäluokissa 
 Lisätietoja: 
 http://www.pieksamäentsemppi.fi/beach-volley/ 
 junior-tour-2013/

 Viikkobeachpäivät (maanantai): 
 3.6, 17.6, 1.7, 15.7, 29.7 ja 12.8, 
 ilmoittautuminen klo 17.45 mennessä, 
 pelit alkaa klo 18!
 Säännöt ja maksut: http://www.pieksamaentsemppi.fi/ 
 beach-volley/viikkobeach-hiekanpäässä-2013/

Beachilla 
tavataan!

Kesän 2013 
beach-
tapahtumat
Pieksämäellä 
Hiekanpäässä
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Palvelemme vuoden
jokaisena päivänä.

Palvelemme vuoden

Syö ja viihdy, tankkaa
tai käy ostoksilla

Juva • Kuortti • Pitkäjärvi  

Mikkeli • Pieksämäki
Savonlinna  

Mäntyharju   

24 h

6-24

6-22

VOITTO KOTIIN!
Tilaa ja voita Beetle!

www.savonsanomat.fi/arvonta
Arvonta 24.11.2012
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Tsempin 
kauden 
päättäjäiset

KE 22.5 klo 18
PARTAHARJUSSA

  Palkitaan      
   kauden      
 menestyneitä

Kahvia, mehua, 
kakkua 

ja makkaran paistoa

Tervetuloa!


