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YLEISTÄ 

 

 

Mitä muistetaan vuodesta 2020? 
”Korona-vuosi vuosi 2020” on varmasti asia mikä on ensimmäisenä mielessä. Korona 

keskeytti lentopalloilun ja kaiken muunkin harrastus- ja kilpailutoiminnan useasti niin 

keväällä kuin syksylläkin. Välillä harjoittelukin oli tauolla. Lopulta kuitenkin harjoit-

telua päästiin jatkamaan ja muutama turnauskin kerettiin pelaamaan.  Kesän 2020 

Power Cup joka piti pelata Salossa peruttiin myös. Uusia harrastajia on tullut useam-

paan ikäluokkaan ja toiminta jatkuu vilkkaana ja mitalinmakuisena. Aikuisten puu-

laaki ja allaspallo ja muu toiminta on ollut tauolla.   

Naisten 2-sarjan joukkue sai pelattua keväällä 2020 sarjansa loppuun ja lähti uuteen 

kauteen uusitulla kokoonpanolla. Sarja päästiin rajoituksista huolimatta aloittamaan 

mutta keskeytyi marraskuun lopussa eikä sitä päästy pelaaman loppuun. 

Entä 2021? 

Ennustaahan en tietenkään voi mutta toivotaan että korona-tilanne saadaan haltuun ja 

voidaan harrastaa ja kilpailla turvallisesti. Jokainen lapsi tarvitsee liikuntaa ja harras-

tuksen ja me Tsemppiläiset toivomme että voimme mahdollistaa sen . Pelataan jokai-

nen vastuullisesti tätä yhteistä tavoitta kohti. 

 

”Tsemppiläinen hymysuu, yhdessä tekemällä onnistuu!” 

Tuota lausetta miettiessä olen erittäin kiitollinen ja ylpeä kaikista vapaaehtoisista, 

jotka ovat seuran toiminnassa mukana. Kaikki ovat joutuneet etsimään uusia keinoja 

mahdollistaa harrastustoiminnan jatkuminen. Suuri kiitos vielä erikseen jokaiselle 

valmentajalle, jotka ovat joutuneet venymään, miettimää ja etsimään uusia keinoja 

harjoitusten pitämiseksi.   

 

Matti-Juhani Narinen 

Puheenjohtaja 

 
 

 

 

1. HALLINTO 
 

Seuran puheenjohtajana toimi Matti-Juhani Narinen. Johtokunnan jäsenet olivat Mai-

ja-Riikka Kyröläinen (varapuheenjohtaja), Kati Auvinen (sihteeri), Tessa Ihalainen, 

Harriet Hautsalo, Niko Liljalahti  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 2020. 
 

 

 



     2) JÄSENISTÖ 

 

Seurassa oli vuoden 2020  lopussa 179  jäsentä, joista alle 18-vuotiaita 95  . 

Harjoituksissa säännöllisesti käyvien junioripelaajien määrä oli 95 , joista villiviika-

reita 23  kpl, F – D-juniorit 42 kpl , C – A-juniorit 30 kpl .   

Aikuispelaajat olivat naisten 2-sarjassa syksyllä sekä miesten maakuntasarjassa ja 

harrastelentopallossa (Fitvolley) 38  kpl 

Toimivia valmentajia ja ohjaajia seurassa oli 15.    
 

 

 

 

3) JÄSENISTÖLLE JÄRJESTETTY JA ULOSPÄIN SUUNTAUTUVA TOI-

MINTA 
 

- N 50 SM-turnaus järjestettiin Urheilutalolla 7.3.2020. Turnauksessa oli mukana 

kuusi joukkuetta ympäri suomea 

- Koronan vuoksi ei järjestetty seuran kauden päättäjäisiä vaan palkinnot jaettiin 

Naisten 2-sarjan pelissä 3.10.2020 

 

 

     

4) VARSINAINEN TOIMINTA 

 

4.1 Koulutus- ja valmennustoiminta 

 

- Kouluihin suuntautuvaa työtä kehitettiin edelleen panostamalla alakoulujen lento-

pallotoimintaan. Tämä työ jatkuu edelleen. Positiivisia tuloksia on näkyvissä. 
 

- Pieksämäen Seudun Liikunnan vuosikokouksiin on seura osallistunut säännöllisesti.. 

 

- Seurasta osallistui useita junioreja yläkoululeiritykseen  ja aluejoukkueiden toimin-

taan. 
 

 

4.2 Kilpailutoiminta 
 

Seurasta osallistui 2020  keväällä 10 joukkuetta ja syksyllä  11 joukkuetta  maakun-

nan, alueen ja Liiton sarjoihin. 

 

 

Idän Alueen mestaruusturnaukset 

C-juniorit 15.2.2020 ja B-juniorit 16.2.2020 

C-pojat saivat hopeamitalit  ja C-tytöt sijan 11. 

B-tytöt saivat hopeamitalit ja B-pojat pronssimitalit 



 

 

 

Kevät 2020: 

Naisten 2-sarja joukkue pelasi itsensä ylemmän jatkosarjan puolivälieriin.  

Koronan vuoksi kaikki sarjat keskeytettiin 13.3.2020 

 

Kesä 2020: 

 
Power Cup Salo siirrettiin kesään 2021 koronan vuoksi. 

Kesän Beach turnauksiin osallistui 5 paria 

 

 

 Syksy 2020: 

 
Naisten 2-sarja joukkue pelasi ylemmässä 2-sarjassa ja saavutti ylemmän jatkosarjan 

paikan. 

Miesten joukkue pelasi  maakuntasarjaa. 

 

Juniorieden SM-sarjoissa  pelasivat: B-tytöt, B-pojat, C-tytöt ja C-pojat 

 

ja aluemestaruussarjoissa:  D-tytöt  keltaiset, D-tytöt mustat, E-pojat ja tytöt Satanen, 

E-pojat ja tytöt Pateri ja F-tytöt Tiikerisarja 

B- ja C-juniorien Alue-SM joukkueissa Idän 1 ja 2 joukkuissa pelasi yhteensä 12 

Tsempin pelaajaa. 

  
 

4.3. Tiedotustoiminta 
 

- Seuran juniorijoukkueiden menestyksestä uutisoitiin useaan otteeseen paikallisessa 

Pieksämäen Lehdessä sekä maakuntalehdistä Savon Sanomissa ja Länsi-Savossa. Eri-

tyisesti 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 
 

 

4.4 Suhdetoiminta 
 

- Seuran toimivia jäseniä muistettiin  merkkipäivinä. 

- Lentopalloliiton Itäisen alueen kehittämisessä seura on jatkossa tiiviisti mukana. 
 

http://www.pieksamaentsemppi.fi/


 

4.5 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 toi-

minta- ajatuksen ja valmentajalinjauksen päivitystä jatkettiin. 

 

- Seura on ennenkaikkea urheilun kasvattajaseura 

- Nuorisotoiminnan tärkeä osuus on osallistua PSL:n, EsLin ja Lentopalloliiton tapah-

tumiin. 

 
 

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 2020 

Seuramme vuoden 2020 tilinpäätös osoittaa 4.955,83 euron ylijäämää (budjetoitu  

0 euroa).  Tuloslaskelman loppusumma oli 53.258 euroa. Suurimmat menoerät ovat 

kilpailutoiminnan matkakulut 10.826,62 euroa, muut kilpailutoiminnan kulut 

17.896,08 euroa, henkilöstömenot 8.692,64 euroa. Hallintokulut (sisältää toimiston 

vuokran, puhelin/postikulut, atk-kuluja, vakuutusmaksuja, muistamisia, seuran yh-

teisien juhlien järjestelykuluja ja pankkikuluja) olivat 3.820 euroa. Tuloja kertyi seu-

raavasti kilpailutoiminta 25.039 euroa, talkootoiminta 4.136 euroa, jäsenmaksut 

2.195 euroa, mainostulot 9803,75 euroa sekä avustukset 6.623 euroa. 

Pieksämäen tsempin naiset pelasivat kolmantena vuonna kakkossarjaa. Toisen vuo-

den tulos taloudellisesti oli positiivinen ja edellisen vuoden ylijäämällä pystyttiin 

maksamaan joukkueen sarjamaksu kaudelle 2020-2021. 

Palkkioita maksettiin sivutoimiselle seuran toimistosihteerille, naisten joukkueen 

valmentajalle ja kahdelle nuorelle valmentajalle harjoitusten ohjaamisesta. Palkanlas-

kenta palvelut ostettiin Pieksämäen kirjanpitopalvelu Ky:ltä. 

 



Vuoden 2020 taloudelliseen toimintaan vaikutti merkittävästi korona pandemia.  

Syksy päästiin pelit ja turnaukset aloittamaan lähes normaalisti, mutta marras-

kuun lopussa tullut koronan toinen aalto keskeytti kaiken sarjatoiminnan.   

 

6) TYÖNTEKIJÄT 

 

Paula Korhonen toimi seurassa osa-aikaisena seuratyöntekijänä. 

 
 

 

 

 

 

Matti-Juhani Narinen  Juha Korhonen  Paula Korhonen 

puheenjohtaja             rahastonhoitaja             seuratyöntekijä 


