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Naisten 2-sarja joukkue

Pieksämäen Tsemppi 82
Lentopalloseura

YLEISTÄ
Tsempin toiminta on jatkunut menneenä vuotena vilkkaana varsinkin pienimpien
junioreiden puolella. E- ja F-junnut ovat saaneet useita uusia pelaajia ja mukana
näiden pienimpien ryhmien joukossa on myös ilahduttavan paljon poikia. Syksyllä
seuraan saatiin jälleen myös naisten edustusjoukkue 2-sarjaan. Tämä oli pitkälti
muutamien ahkerien puuhanaisten työn tulosta. Naisten kotiottelut ovat kauden
aikana olleet hienoja tapahtumia joissa mukana on ollut kuuluttajan ja pallotyttöjen
lisäksi myös oma rumpali joka on lyönyt tahtia kannustukselle.
Seuran johtokunta uudistui alkuvuodesta kun syyskokouksessa erovuoroisten tilalle
valittiin kaksi nuorta innokasta lentopalloharrastajaa: Tessa ja Niko. Johtokunta on
kokoontunut ahkerasti ja kokoukset ovat olleet rentoja ja mukavia yhteen
kokoontumisia jossa on pyritty kehittämään seuran toimintaa unohtamatta sen hienoja
perinteitä.
Lentopallon lisäksi on yritetty herätellä myös beach volleyta uudestaan henkiin
etenkin junnujen puolella. Viime kesänä jo yksi C-tyttöpari kiersi nuorten SM-beach
volleyn turnauksia ympäri Suomen ja tulevalle kesälle uskotaan parien määrän
kasvavan. Myös kesän beach volley/kesä-leiristä lapsille pyritään tekemään joka
heinäkuinen perinne.
Tsemppi on vuoden aikana järjestänyt yhdessä PAHL:n kanssa myös aikuisten
harraste puulaakia jossa mukana on ollut Pieksämäen alueelta yhteensä 10 joukkuetta.
Lisäksi suunnitteilla on ollut uusi ”aluevaltaus” allaslentopallon puolelle. Tsemppi oli
myös vahvasti mukana järjestämässä Savo Volleyn miesten
mestaruussarjaottelutapahtumaa joka pelattiin Pieksämäellä Veturitalleilla
joulukuussa.
Kaikesta tästä voi todeta seuran toiminnan edelleen olevan virkeää ja monipuolista.
Pieksämäen Tsempin pääpainopiste on edelleen pieksämäkeläisten lasten ja nuorten
parissa toimimisessa, unohtamatta kuitenkaan aikuisharrastajiamme. Tästä on hyvä
jatkaa kohti uusia seikkailuja lentopallon parissa!
”Go Tsemppi Go!”

Maija-Riikka Kyröläinen
Puheenjohtaja

1) HALLINTO
Seuran puheenjohtajana toimi Maija-Riikka Kyröläinen. Johtokunnan jäsenet olivat
Matti-Juhani Narinen (varapuheenjohtaja), Kati Auvinen (sihteeri), Elena Boricheva,
Harriet Hautsalo, Marko Oksanen ja Lassi Väisänen. Seuran rahastonhoitajana toimi
Juha Korhonen. Johtokunnan kokouksiin olivat lisäksi kutsuttuina työntekijä Paula
Korhonen ja junioripäällikkö Jari Tick.
Johtokunta kokoontui 10 kertaa vuonna 2018.
2) JÄSENISTÖ
Seurassa oli vuoden 2018 lopussa 202 jäsentä, joista alle 18-vuotiaita 71.
Harjoituksissa säännöllisesti käyvien junioripelaajien määrä oli 71 , joista
villiviikareita 12 kpl, F – D-juniorit 38 kpl , C – A-juniorit 21 kpl .
Aikuispelaajat olivat naisten maakuntasarjassa (keväällä) ja naisten 2-sarjassa
syksyllä sekä miesten maakuntasarjassa ja harrastelentopallossa (Fitvolley) 45 kpl
Toimivia valmentajia ja ohjaajia seurassa oli 16.

3) JÄSENISTÖLLE JÄRJESTETTY JA ULOSPÄIN SUUNTAUTUVA
TOIMINTA
- 10.5.2018 Pieksämäen urheiluseurat järjestivät unelmien liikuntapäivän

iltatilaisuuden Urheilutalon ympäristössä. Tsemppi toteutti iltatilaisuudessa
liikuntaradan ja tutustumisen lentopalloon illalla Urheilutalolla.
- Seuran kevätjuhla järjestettiin Urheilutalolla 15.5.2018 ja joulu- ja puurojuhla
11.12.2018 Urheilutalolla harjoitusillanyhteydessä.
- Kesätoimintana järjestettiin junioreilla Beach Volley –leiri ja -turnaus Hiekanpään
rannassa ja Nuuvinniemen leirikeskuksessa.
- Vuoden aikana järjestettiin PAHL- puulaakiturnauksia sekä Allaslentopallon Sm-

turnaus
-1.12.2018 järjestettiin Savo Volley- Vantaa Ducks Mestaruusliigan ottelu

Veturitorilla jossa oli 812 katsojaa

4) VARSINAINEN TOIMINTA

4.1 Koulutus- ja valmennustoiminta
- Kouluihin suuntautuvaa työtä kehitettiin edelleen panostamalla alakoulujen
lentopallotoimintaan. Tämä työ jatkuu edelleen. Positiivisia tuloksia on näkyvissä.
- Koululentisturnaus järjestettiin 19.10.2018 Urheilutalolla.
- Seura panosti valmentajien koulutukseen. Vuoden 2018 SLeL:n järjestämiin
koulutuksiin osallistui yhteensä 4 tsemppiläistä.: I-taso Kirsi Hämäläinen, Kati
Auvinen ja Jamil Zidani sekä II-taso Tessa Ihalainen
- Pieksämäen Seudun Liikunnan ja Etelä-Savon liikunnan vuosikokouksiin on seura

osallistunut säännöllisesti..
- Seurasta osallistui useita junioreja minimaajoukkueen ja aluejoukkueiden
toimintaan.
4.2 Kilpailutoiminta
Seurasta osallistui 2018 keväällä 10 joukkuetta ja syksyllä 10 joukkuetta
maakunnan, alueen ja Liiton sarjoihin.
Kevät 18:
SM-sijoitukset; Tsemppisarja
C-tytöt 1

32.(pohjoinen)

C-tytöt 2

116.(pohjoinen)

C-pojat

40.

Idän Aluemestaruusturnaus
C-tytöt 1

8.

C-tytöt 2

16.

C-pojat

3.

Aluemestaruus-sarjan sijoitukset:
D-pojat

3. Idän Aluemestaruus-sarja

D-tytöt

4. Idän Aluemestaruus-sarja

E-tytöt 1

7. Idän Aluemestaruus-sarja

E-tytöt 2

4. Idän Aluemestaruus-sarja

E-tytöt 3

13. Idän Aluemestaruus-sarja

f-juniorit: Osallistuminen alueen toimintapäiviin.
Miehet

8. Pohjois-Savon maakuntasarja

Naiset

6. Pohjois-Savon maakuntasarja

Kesä -18:
Power Cup Kuopio
Tsempiltä mukana 11 joukkuetta.
Sijoitukset:
C-tytöt (87 joukkuetta)
sijoitus 4.
D-tytöt (105 joukkuetta)
Tsemppi/keltaiset tsemppisarja
sijoitus 13.
Tsemppi mustat tsemppisarja
sijoitus 49.
E-tytöt
Tsemppi timantit super-sarja (59 joukkuetta)
sijoitus 24.
Tsemppi smaragdit, tsemppi-sarja ( 79 joukkuetta)
sijoitus 44.
Tsemppi rubiinit, tsemppi-sarja
sijoitus 2.
Tsemppi safiirit, tsemppi-sarja

sijoitus 46.
F-junnut (31 joukkuetta)
Tsemppi keltaiset sekajoukkue F-pojat
Sijoitus 30.
Tsemppi mustat sekajoukkue F-pojat
Sijoitus 26.
D-pojat super-sarja (66 joukkuetta)
Sijoitus 22.
C-pojat Tsemppi-Viri Yhdistelmäjoukkue (20 joukkuetta)
Sijoitus 12.

Syksy 2018:
Naisten joukkue Lentopalloliiton 2-sarja
Miesten joukkue maakuntasarjassa.
Seuraavat joukkueet junioreiden Sm-sarjoissa ja aluemestaruussarjoissa:
B-tytöt
C-tytöt
C-pojat

SM-sarja
SM-sarja
SM-sarja

D-tytöt
D-pojat
E-tytöt 1
E-tytöt 2
F-juniorit
4.2. Tiedotustoiminta
- Seuran juniorijoukkueiden menestyksestä uutisoitiin useaan otteeseen paikallisessa
Pieksämäen Lehdessä sekä maakuntalehdistä Savon Sanomissa ja Länsi-Savossa.
Erityisesti seuran itsensä tekemiä artikkeleita uutisoitiin Pieksämäen Lehdessä.
Lisäksi joukkueiden ja seuratoimijoiden juttuja julkaistiin uudessa nettilehdessä,
Pieksämäen Urheilulehti.
- Seuran kotisivuja päivitti Paula Korhonen. Osoite on: www.pieksamaentsemppi.fi
- Facebook sivuja päivittää Maija-Riikka Kyröläinen

4.3 Suhdetoiminta
- ”Vauvapalloja” jaettiin edelleen seuraperheille iloisen perhetapahtuman yhteydessä.
- Seuran toimivia jäseniä muistettiin merkkipäivinä.
- Lentopalloliiton Itäisen alueen kehittämisessä seura on jatkossa tiiviisti mukana.
- Seura on mukana paikkakunnan urheiluseurojen kehittämishankkeessa, jota vetää
Jaakko Haltia Loimaalta.
4.4 Nuorisotoiminta
- Seuran nuorisotoiminta on edelleen lentopallon parissa tapahtuvaa valmennus- ja
kilpailutoimintaa. Seura liikuttaa paikkakunnan junioreita 3 vuotiaista ylöspäin.
- Seuran toiminta nuorten parissa ei ole vain lentopallotaitojen ylläpitämistä. Tärkeä
osuus on eettisten arvojen esilläpitämisellä Syksyllä 2017 käynnistettyä seuran
toiminta- ajatuksen ja valmentajalinjauksen päivitystä jatkettiin.
- Seura on ennenkaikkea urheilun kasvattajaseura
- Nuorisotoiminnan tärkeä osuus on osallistua PSL:n, EsLin ja Lentopalloliiton
tapahtumiin.
4.6 Talkootyö
- Talkootyö erilaisissa muodoissa on elinehto junioriseuran toiminnalle. Sen ansiosta
saadaan pelaajamaksut pysymään siedettävinä. Turnausten kanttiinit toivat tuntuvan
lisän seuran kassaan. Poleenin narikka on merkittävä tulonlähde ja sen Tsemppi hoiti
muiden Pieksämäen urheiluseurojen kanssa.
5) TALOUDELLINEN TOIMINTA
TALOUS 2018
Lentopalloseura Pieksämäen Tsempin vuosi 2018 oli ensimmäinen uuden
puheenjohtaja Maija-Riikka Kyröläisen johdossa. Junioritoiminta jatkoi
kasvuaan ja sarjoihin osallistui tyttöjoukkueita F-B-junioreihin sekä
pojissa F-C junnujen sarjoihin. Varsinkin poikien joukkueissa oli osa
pelaajista Leppävirralta, Rautalammilta ja pari poikaa muiltakin
paikkakunnilta. Kesällä jatkui junnujen beach toiminnan virkistyminen ja
junnuja osallistui turnauksiin. Merkittävin talouteen liittyvä asia oli
naisten kakkossarjajoukkueen kokoaminen. Joukkueen kokoamisessa oli
merkittävänä vaikuttajana Jonna Nuutinen, joka pelasi siinä myös itse.

Pelaajat itse osallistuivat tukijoiden hankintaan. Peleissä kävi mukavasti
katsojia, enimmillään lähes kaksi sataa. Pääsylipputuloja kertyi syksyllä
noin 1300 euroa. Joukkueen budjetti koko kaudelle 2018-2019 oli noin
11.000 euroa ja nyt keväällä näyttää siltä, että tulot riittävät kuluihin.
Tsempin tilikauden tulos 2018 oli 2.551,65 euroa ylijäämäinen ja
maksuvalmius on ollut hyvä ja laskut on maksettu ajallaan.
Tuloslaskelman loppusumma oli 57.243 euroa. Suurimmat tulot
kilpailutoiminta 29.289,44 euroa, avustukset 7.304 euroa ja mainostulot
6.750 euroa. Isoimmat kulut olivat Power Cup Kuopio 10.595 euroa,
matkustaminen 8.484 euroa ja palkat ja siihen liittyvät sivukulut 9.414,83
euroa.
Seuralla on osa-aikainen toimistotyöntekijä (työaika neljässä viikossa 036 tuntia). Lisäksi on maksettu nuorille ohjaajille palkkiota 10 euroa
kerta. Yhdistyksen palkkahallinto on ostettu Pohjois-Savon Liikunnalta.
Ison kiitoksen ansaitsevat viime vuodelta kaikki vapaaehtoiset.
Valmentajat, kanttiinihenkilökunta, leipojat, johtokunnan jäsenet,
Poleenin narkkaan osallistuneet, sukanmyyntiprojektin vetäjät sekä
uutena naisten pelien talkoohenkilökunta. Ilman teitä seura ei tulisi
toimeen.

6) TYÖNTEKIJÄT
Paula Korhonen toimi seurassa osa-aikaisena seuratyöntekijänä.

Maija-Riikka Kyröläinen
puheenjohtaja

Juha Korhonen
rahastonhoitaja

Paula Korhonen
seuratyöntekijä

