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Tsempin F-junnujen 1- ja 2-joukkueen tytöt ja pojat valmentajineen.

Sisäsivuilla mm.
Yhteiset pallot -projekti
Katsaus talven peleihin
Lentopalloa lakeudella 2005
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Pääkirjoitus 1/2005

AINA JOTAIN UUTTA…
Samaa lajia harrastava urheiluseuran toiminnassa toistuvat vuosi
vuoden jälkeen samat asiat. Joka vuosi järjestetään harjoituksia, joka
vuosi kausi aloitetaan ja kausi päätetään ja joka vuosi kesäkuun
lähestyessä kootaan joukkoja Power cupmatkalle jne…
Mu�a toimivan urheiluseuran elämässä on myöskin joka vuosi
uu�a ja ihmeellistä, joka antaa oman hienon mausteensa seuran
toiminnalle. Niin on myös Pieksämäen Tsempissä.
Nuo uudet haasteet pitävät toiminnan virkeänä ja antavat uu�a sisältöä jäsenistön toiminnalle. Mietiskelin muu�amaa menny�ä vuotta ja jokaiselle vuodelle löytyi uusi haaste, joka sen vuoden aikana
toteute�iin. Ja tuollainen haaste on tällekin vuodelle.
Tässäpä tämä pieni lista, muista�eko nämä jutut:
V. 2002 : seuran 20 –vuotisjuhlat
V. 2003 : Power cup Pieksämäellä
V. 2004 : Kesän Beach-koulu
V. 2005 : YHTEISET PALLOT
Vuosi 2005 tulee olemaan seuran YHTEISET PALLOT –vuosi.
Tässä lehdessä kerrotaan ensi kesän Power cupista ja teidän kaikkien
osuu�a Seinäjoen matkaan kysytään, nyt mielenkiintoa ja harkoissa
saatavilla ilmoi�autumislomakkeilla osallistumista kesäkuun kohokohtaan.
Mu�a tässä "Tsemppiläisessä" Ari Sapa�inen, "YHTEISET PALLOT TSEMPISSÄ" –projektin vastuuhenkilö kertoo, mistä on kysymys. Sen voin sanoa, e�ä on kyse tärkeästä asiasta.
Menestyvänkin seuran (joka mielestäni Tsemppi edelleen on) on
aina silloin tällöin tarkiste�ava suuntansa ja toiminnan nykytila,
jo�a se edelleen olisi menestyvä seura!
Lukekaapa siksi tarkasti Arin kirjoitus ja suhtautukaa vakavasti
lomakkeisiin, joita junnu tuo kotiin täyte�äväksi. Näin me autamme
itseämme…
Ja taas tapahtuu jotain uu�a!!!
Heikki Hopo Holopainen
Puheenjohtaja
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KATSAUS TALVEN PELEIHIN
Syksyllä Tsempin joukkueet pelasivat
Etelä-Savon/Etelä-Karjalan maakuntasarjaa, josta parhaat joukkueet palki�iin
mitaleilla. Näitä kertyikin varmaan joka
sarjatason ty�ö- ja poikajoukkueille.
Ikäluokkien parhaat joukkueet jatkoivat
joulukuulta C-A -sarjoissa joko SM-sarjassa (yht. 6 joukkue�a) tai Super-sarjassa
(yht. 2 joukkue�a) tai E-D -sarjoissa Idän
alueen sarjassa (yht. 5 joukkue�a) tai
Tiikerisarjassa (yht. 7 joukkue�a) sekä
F-junnujen 5 joukkue�a omassa maakuntasarjassa. Kaikkiaan talven aikana lähtee
Tsempiltä 25 joukkue�a vuoroviikonloppuisin pelimatkoille ympäri Suomea.
Sm-sarja-joukkueista parhaiten ovat
pelanneet B-tytöt, C-ty�öjen 1-joukkue
sekä C-pojat. Myös B-pojat ovat parantaneet asemiaan viimekertaisessa Per�elin

turnauksessa, joten näillä joukkueilla on
realistiset mahdollisuudet päästä lopputurnaukseen taistelemaan SM-mitaleista.
A-pojilla ei pelit ole kulkeneet odotusten
mukaisesti ja C-ty�öjen 2-joukkue taistelee vimmatusti jokaisen turnauksen
o�eluvoitosta. Superissa pelaa kaksi
C-ty�öjoukkue�a ja siellä otellaan myös
lopputurnauspaikasta jokaisessa turnauksessa.
Nuorempien ikäluokkien pelit ovat
menneet Tsempin osalta hyvin; E-pojilla on lahjakas ikäluokka, eikä vastusta
tunnu löytyvän. D-nuorissa on jo tasaisempaa kuten E-tytöissäkin. Tsempin
F-junnuja on tänä vuonna ennätykselliset 5 joukkue�a ja jatkuvuus on jälleen
turva�u – Kiitos upeiden, innostavien
valmentajien!

TURNAUSKOKEMUKSIA
Tsempin C-pojat sekä C-ty�öjen 2joukkue kävivät joululoman jälkeen
Vantaalla kansainvälisessä Baltic Sea
Junior -turnauksessa 8-9.1.2005. Turnauksen antina oli kovat kansainväliset pelit
mm. venäläisiä ja latvialaisia joukkueita
vastaan. C-poikien alkulohkoon sa�ui
harmi�avasti kaksi kovaa joukkue�a:
Nevskaja Venäjältä sekä Sigulda Sport
School Latviasta ja Tsempin pojat hävisivät heille kunniakkaasti
taistellen. Loppusijoituksena
Tsempin pojat
olivat 9. edellään 4 ulkolaista ja 4 kotimaista
joukkue�a, taakse
jäi 8 muuta
joukkue�a.
C-tytöillä oli

alkulohkossa kova joukkue Krimulda
Latviasta, jolle hävi�iin niukasti. Muut
pelit menivät myös hyvin pelaten ja loppusĳoitus 7. sĳa 13:sta joukkueesta oli
todella hyvä – edellä 3 ulkolaista ja 3
kotimaista joukkue�a. Turnaus oli hyvin
järjeste�y ja Liljalahden Karin kulje�amalla linja-autossa oli tunnelmaa niin menokuin tulomatkallakin – kiitos takapenkin
valvojalle: Väisäsen Ossille!
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HEIDIN KIRJE KURIKAN TURNAUKSESTA
B-IKÄISTEN SM-ALUETURNAUS, KURIKKA 21.-23.1.2005
B-ikäisten
SM-alueturnaukseen
Kurikkaan lähti tänä vuonna seitsemän
tsemppiläistä edustamaan idän alue�a.
Matka
Länsi-Suomeen
tai�ui
21.1.
linja-autolla, joka keräsi idän alueen
joukkueiden
pelaajia
kyytiinsä
jo
aamuvarhaisesta. Perillä Kurikassa bussi
oli noin puoli viideltä perjantai-iltana.
Kuudelta oli idän neljän joukkueen
harjoitusvuoro, jolloin ote�iin vielä
tuntumaa oman joukkueen pelitapaan ja
-kykyyn.
Ty�öjen ykkösjoukkueen valmentajana
toimi Jari Lappalainen ja kakkosjoukkueen
Tuula Lindholm-Manninen. Poikia valmensivat Keĳo Manninen ja Pasi Hyvärinen.
Tunnin mi�aisen treenivuoron jälkeen
oli vuorossa iltapala ja vapaa-aikaa.
Ilta sujui kavereiden kanssa oleskellen
sekä
majoituskouluun
ja
uusiin
joukkuetovereihin tutustuen.
Lauantaiaamuna aamupalan jälkeen klo
8.30 olivat vuorossa avajaiset. Joukkueiden
(20) esi�elyiden sekä Kurikan kaupungin ja
Lentopalloliiton terveisten jälkeen turnaus
juliste�iin avatuksi ja ensimmäiset pelit
pää-sivät alkamaan klo 9.00. Tytöt ja pojat
oli jae�u viiden joukkueen lohkoihin ja
lauantaina pela�iin oman lohkon jokaista
joukkue�a vastaan.
Lauantai oli siis rankka päivä, sillä
jokainen joukkue pelasi neljä peliä.
Mahdollisen
alkujännityksen
jälkeen
pelaaminen muu�ui vähän rennommaksi
ja vapautuneemmaksi. Pelit olivat yleisesti
ihan hyvätasoisia pieniä notkahduksia
lukuun o�ama�a. Voitonhalu oli to�a
kai kova, mu�a tärkeämpää oli ehkä
pelata yhdessä toimivana joukkueena
ja saada onnistumisen elämyksiä. Niitä
koki toivo�avasti jokainen turnauksessa
pelannut.
Pelien
jälkeen
illemmalla
oli

mahdollisuus käydä uimahallissa, jonne
kisapassi oikeu�i ilmaisen sisäänpääsyn.
Sauna tekikin hyvää väsyneille pelaajille.
Iltaa sujui mukavasti toisten kanssa aikaa
vie�äen. Pelaajat tulivat hyvin toimeen
toistensa kanssa. Nukkumaanmenoaika
koi�i jälleen liian nopeasti.
Sunnuntaina pelit alkoivat taas hyvissä
ajoin. Idän kaikki joukkueet pelasivat kaksi
peliä. Ty�öjen kumpikin joukkue pelasi
sĳoista 7-10 ja poikien joukkueet sĳoista 1-6.
Omien pelien lomassa ehdi�iin kannustaa
myös toisia joukkueita ja välillä huoma�iin
selvästi, e�ä joidenkin alueiden välinen
tasoero oli huoma�ava, mikä johtunee
joiltakin osin alueleirien määrästä.
Joukkueiden
yhteisen
harjoi�elun
määrää pitäisi saada noste�ua, e�ä pelaajat
pystyisivät pelaamaan paremmin yhteen.
Poikien ykkösjoukkue sĳoi�ui viidenneksi
ja kakkosjoukkue kuudenneksi. Ty�öjen
ykkösjoukkue oli seitsemäs ja kakkonen
yhdeksäs.
Omien
pelien
jälkeen
käytiin
pakkaamassa tavarat majoituskoululla
ja
lähde�iin
takaisin
pelipaikalle
seuraamaan finaaleita. Voi�ajiksi pelasivat
sekä tytöissä e�ä pojissa lounaan
ykkösjoukkueet. Finaalien jälkeen olivat
vuorossa palkintojenjako ja All Stars joukkueiden valinnat. Idän alueelta All
Stars -joukkueeseen pääsi Puĳo Wolleyta
edustava passari Ma�i Mustonen.
Kotimatkalle lähti alkuillasta bussilastillinen väsyneitä, mu�a toivo�avasti
iloisia pelaajia ja valmentajia. Ruokailun
mi�aisen pysähdyksen jälkeen matkalaisia
viihdy�i kaksi kumiankkaa ja tunnelma oli
korkealla. Matka sujui yllä�ävän nopeasti,
sillä matkaseura oli mukavaa.
Illan vanhetessa väsymys alkoi pikku hiljaa

jatkuu seuraavalla sivulla
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iskeä päälle, mu�a se ei vauhtia hidastanut.
Pieksämäelle bussi saapui noin kello kymmenen illalla. Bussista poistuminen oli
vaikeaa, sillä yhdessä viete�y viikonloppu
oli ollut mahtava kokemus ja useat uudet
kaverit jäivät bussiin jatkamaan vielä
matkaa muutaman tunnin. Onneksi heitä

kuitenkin tulee tapaamaan turnauksissa ja
ehkä muutenkin.
Viikonlopusta päällimmäisiksi mieleen
jäivät onnistumiset peleissä ja yhdessäolo.
Kiitos kaikille mukana olleille!
Heidi Harjula

monipuolisuus kasvatuksellisuus
eettiset arvot
yhteistyökyky
yhteisöllisyys

TSEMPPI MUKANA YHTEISET PALLOT
–KEHITYSOHJELMASSA
Suomen Lentopallolii�o (SLeL) haluaa
vahvistaa seurojen elinvoimaisuu�a
mm. turvaamalla seurojen nykytoimintaa, tukemalla seurojen kehitysohjelmia ja seuratoimĳoiden jaksamista, sillä vain seurojen toiminta
turvaa lentopallon tulevaisuuden.
SLeL passaa Tsempillekin työkaluksi
"Yhteiset Pallot", joka seuratasolla
tarkoi�aa
toiminnan
kehi�ämistä
niin, e�ä Tsemppi lentopalloseurana
pystyy jatkamaan nykyistä toimintaa ja
vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin.
Tsempin nykykuntoa sekä kehitys-

tarpeita ja -toiveita "haarukoidaan"
SleL:n tarjoaman itsearvioinnin
–
Oman Seuran Analyysin (OSA) kau�a,
jo�a tiedämme, missä olemme ja mihin
päin jatkamme.
Helmikuun loppupuolella junioreille
jaetaan harjoituksissa kysely, johon
vastausta toivotaan parin viikon
aikana kyselyn saamisesta. Vastaus- ja
palautusohjeet sekä aikataulutoiveet
ovat kyselyn mukana.
Lisätietoja Ari Sapa�inen,
p. 0400-271000

OSA tulossa pian - olethan valmis! VASTAA KYSELYYN!

monipuolisuus
kasvatuksellisuus
eettiset arvot
yhteistyökyky
yhteisöllisyys
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Elämän raiteella – Missio
Pieksämäki 2005 lähestyy
Kaupunkiseurakunta
järjestää
14.-17.4. mi�avan tapahtumasarjan,
johon pääpuhujiksi ovat tulossa
maailmallakin tunnetut evankelistat
Kalevi Lehtinen (= olympiavoi�ajan
poika) ja Ilkka Puhakka (= Joona
Puhakan isä). Aikuisten tilaisuudet on
keskite�y urheilutalolle. Lapsille (38v.) ja varhaisnuorille on joka ilta omat
ohjelmakanavat kaupunkiseurakunnan
kirkolla. Tervetuloa F- ja E- juniorit!
Nuorille (C-, B- ja A-junioreille/
valmentajille/kaikille)
luvassa on mm. Bass’n Helenin
konser�i. Konsertin alussa on
mahdollisuus kuulla myös
paikallista, yhä enenevässä
määrin julkisuu�a nii�ävää,
Dissonanssi –bändiä.
Viime vuonna maaliskuussa, kun tapahtumasta
järjeste�iin
ensimmäinen
lehdistötilaisuus, Puhakka
ja
Lehtinen
vierailivat
Pieksämäellä. Täältä pois
matkatessaan Ilkka Puhakka totesi, e�ä hän tahtoisi
tavata erikseen Pieksämäen
urheiluväkeä.
Perjantaina jo 18.3. klo
18.00 kaupunkiseurakunta
järjestää yhdessä Pieksämäen
Seudun Liikunnan ja kaupungin
liikuntatoimen
kanssa Urheilu ja elämä
keskusteluillan Harjun koululla.
Puhakka ju�elee aiheesta
"Mitä hyvää urheilu tuo
perheelle", Tuula LindholmManninen ja Heikki Holo-

painen haasta�elevat joitakin nuoria
urheilĳoita, yleisön joukostakin nousee
toivo�avasti kommen�eja. Urheilevan
pastorin näkökulmia valo�aa tällä
kertaa Seppo Laukkanen. Dissonanssi
soi�aa, Sportia Kovanen vastaa tarjoilusta.
Tervetuloa näihin keväisiin tilanteisiin!
Tsemppiläinen missiopääsihteeri
Eila Hakala
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UUTISIA
ITÄ-SUOMEN ALUEVALMENNUSKESKUS PIEKSÄMÄELLE
Lentopallolii�o
on
valinnut
Pieksämäen
Itä-Suomen
ty�öjen
aluevalmennuskeskukseksi,
jonne
myös pojat ovat tervetulleita. Muut
aluevalmennuskeskukset ovat Helsinki,
Tampere, Pihtipudas sekä Oulu.
Tarkoitus on kerätä oman alueen lahjakkaat ja motivoituneet pelaajat yhteen
ja samaan paikkakuntaan opiskelemaan
sekä harjoi�elemaan säännöllisesti ja
ohjelmoidusti. Tavoi�eena on nostaa
ty�ölentopallon
tasoa
lähemmäksi
kansainvälistä tasoa ja samalla laajentaa
osaamisen tasoa.
Aluevalmennuskeskuksen
oppilaitoksia ovat Pieksämäen lukio, Keski-

Savon oppimiskeskus, SKS:n oppilaitokset, Diak, Partaharjun opisto sekä
Mikkelin amma�ikorkeakoulu.
Yhteisvalinnat ovat par’aikaa meneillään
ja aluevalmennuskeskuksen markkinointi
on kuumimmillaan. Päävalmentajina
toimivat Keĳo Manninen ja Reino Kosonen
sekä koordinaa�orina Tuula LindholmManninen. Asiasta kiinnostuneita pyydetään o�amaan Tupuun yhtey�ä: os.
tupu.lindholm@jippii.fi tai p. 044-7695719
Mitä
tämä
merkitsee
Tsempin
pelaajille? Kaikki motivoituneet ja
kehi�ymistä haluavat pelaajat ovat
tervetulleita
aluevalmennuskeskuksen
yhteisharjoituksiin - valinta on sinun!

NUORI SUOMI PAIKALLISTUKEA
TSEMPILLE

Pieksämäen Tsemppi oli ainoa seura
paikkakunnalla,
jolle
myönne�iin
Etelä-Savon alueelta Nuori Suomi paikallistukea.
Tämä
Opetusministeriöltä
tuleva
raha annetaan vain seuroille, jotka ovat
Sine�iseuroja ja joissa tehdään joukkueiden kesken Pelisäännöt yhdessä niin
pelaajien kuin heidän vanhempiensakin
kanssa.
Tuen suuruus oli 500 €, joka tullaan
käy�ämään ohjaajien koulutukseen sekä välineiden hankintaan. F-junnujen
hakemus oli nimeltään "Monipuoliset
tiikerinpennut", jolla halu�iin kertoa, e�ä
F-junnujen harkoissa tehdään muutakin
kuin pelataan lentopalloa.
Siellä
mm.
uidaan,
luistellaan,
hiihdetään, lasketaan mäkeä, tehdään
temppuratoja
ym.
Toiminta

pyritään pitämään mahdollisimman
monipuolisena ja leikinomaisena. Ehkäpä
juuri tämän takia Tsempillä rii�ää pelaajia
vuodesta toiseen – toiminta on mielekästä
ja hauskaa ja ohjaaminenkin palkitsevaa.
Uusia vetäjiä tarvitsemme aina, joten
ota Tupuun tässäkin asiassa yhtey�ä, jos
tunnet kutsumusta asiaan!

Tsemppiläinen
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Maailman suurin nuorisolentopallo
tapahtuma odottaa Sinua!

Taas on se aika vuodesta jolloin
aletaan tutkiskelemaan Suomen kar�aa
ja etsiä kaupunkia, jossa kesäkuun
alussa käyntiin pyörähtävä Power
Cup pelataan. Tänä vuonna matkaamme kolmen linja-auton voimin
Pohjanmaalle Seinäjoelle.
Muutaman vuoden tauon jälkeen
ovat kaikki pelikentät sĳoite�u yhdelle ja samalle alueelle. Raviradalla
tulee olemaan ainakin reilut 200
lentopalloken�ää vieri vieressä ja
n. 7000 nuorta ja vähän vanhempaa
pelaajaa ja valmentajaa nau�imassa
suuren lentopallo tapahtuman antimista.
Power Cup on tapahtuma, jossa
nautitaan lentopalloilun lisäksi niin
uusista kuin myös vanhoista ystävistä
joita ei ole nähty ehkä vuoteen.

Turnauksessa on myös tarjolla
paljon oheisohjelmaa aina diskosta
maao�eluihin saakka. Turnauksessa
majoitutaan la�iamajoituksessa koulun
la�ialla ja ruokailut tapahtuu o�elujen
välissä peliken�ien läheisyydessä.
Tänä vuonna matkaa teemme siis
kolmella linja-autolla ja yksi autoista
jää powerin ajaksi kuskailemaan meitä
Seinäjoella.
Joukkueille jaetaan harjoituksissa
viikolla 7 ilmoi�autumislomakkeet,
jonka täy�ää JOKAINEN pelaaja sekä
valmentaja, joka on lähdössä tai ei.
Myös mukaan lähtevät vanhemmat
täy�ävät lomakkeen. Vanhemmille
tiedoksi: jos et majoitu pelaajien kanssa koulun la�ialla on korkea aika
alkaa varailemaan majoitusta. Hotelli
majoitukset täy�yvät todella nopeasti.
Tutustu myös poweriin internetissä
www.lentopallolii�o.fi/nuoriso/power_
cup.
Lisätietoja
antaa
Juho-Heikki
Korhonen 044-3448039 tai juho-heikki
.korhonen@psliikunta.com tai Heikki
Holopainen 040-5194110.
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ANTIN
PAKINA
Jokainen suomalainen on saanut ihan
rii�ävästi kuulla vitsejä. Puujaloilla
ja ilman. Tsempin pakinaa�ori on
erityisen rakastunut vitseihin, jotka
alkavat sanoilla: suomalainen, ruotsalainen ja norjalainen. Sekä uusiin
e�ä vanhoihin. Pitkään juniorityötä
tehneenä osaksi ovat tulleet kuitenkin
enimmäkseen ne vanhat.
Tätä kirjoi�aessani törmäsin yhteen,
jota en ainakaan muista kuulleeni.
Tässä varsin todentuntuisessa tarinassa ruotsalainen, venäläinen, norjalainen, italialainen ja suomalainen
kilpailivat siitä, kuka pystyy olemaan
pisimpään olemaan Suomen lentopallomaajoukkueen valmentaja.
Ensin ruoriin ase�ui Curt, läpipositiivinen Svea-mamman jälkeläinen
suoraan nousevassa polvessa.
Ensi töikseen hän vei maajoukkueen
kuuntelemaan Abban koko tuotannon
kahdessa päivässä. Ja niin kuin arvata
saa�oi osalle joukkueesta alkoi kasvaa
pulisongit.
Curtin tarina pää�yi
waterloohon ennen taistelun alkamista.
Si�en sai venäläinen Vjatseslav
vuoron. Hänen ongelmansa oli se,
e�ä Novosibirskin palloiluakatemian
ruoskinta- ja ihmissuhdepaino�eisella
linjalla oli taloudellisista syistä johtuen
osa kursseista jäänyt toteutuma�a.
Maajoukkueelle venäläisvalmentajan
aamutreenit: sananruoskaa, tavallista
ruoskaa, sananruoskaa, välipala, kestävyysruoskaa, olivat ehkä hieman
originellit. Samalla ne olivat myös

Kun Mauro
pallokoriin
berutti.
ensimmäiset ja viimeiset.
Norjalaisethan
ovat
tunnetusti
amerikkalaisiakin puhtaampi ja rehdimpi urheilukansa. Norjalaisen valmentajakandidaatin mukanaan tuoma
lääkäri herä�i aluksi kummastusta.
Myöhemmin kuitenkin selvisi, e�ä
ilman lääkäriä ei urheilĳalle kehity
kunnon astmaa ja mitäpä olisi huippuurheilĳa ilman astmalääkitystä. Tavallinen tallaaja, jolla ei kone väännä.
Norjalainen tie huipulle olisi varmaan sopinut maajoukkueellekin,
mu�a tuolla suomalaiselta kuullostavalta
valmentajalta
puu�ui
ulkomaan kielen taito. Lisäksi hän
puhui joitakin käsi�ämä�ömiä ju�uja
rasvaprosenteista.
Italia on lentopallon, paavin, pizzan
ja pikkufiiatin kotimaa. Kolmen epäonnistuneen valmennusyrityksen jälkeen maajoukkueen o�i haltuunsa eine
kleine italiano. Mies, joka ei esi�elyjä
kaivannut.
Hän oli valmentanut siellä missä
paavikin.
Miehen tiede�iin olevan
vähän samantyylinen kuin osa seuramme valmentajista: ei maini�avaa
pelaajataustaa ja osaa potkia pallokoria,
jos se on rii�ävän iso. Lisäksi hänestä
tiede�iin, e�ä hän kysyy pelaajan
halukkuu�a maajoukkueeseen vain
kerran, italiaksi.
Italialaisenkin kohtaloksi tuli se,
mikä monen muunkin Suomessa
valmentaneen. Ei tunneta kul�uuria.
Täällä hallimestarit hermostuvat, kun

Tsemppiläinen
pallokoreja potkitaan. Mauro erehtyi
potkaisemaan pallokoria Pieksämäellä
ja Nykänen vaihtoi maajoukkueen
valmentajaa.
Jäljelle jäi siis vain suomalainen. Ja
kun muita ei enää ollut, oli valinta
helppo. Ja niin maajoukkue ja se suomalainen, jonka nimeä en sano, mu�a jolla

11

on sandaalit ja joka leipoo pullia ja joka
osaa ihan oikeasti ajaa polkupyörällä,
elivät elämänsä onnellisena loppuun
asti. Ja se suomalainen joutui vielä
ostamaan itselleen toisen puvuntakin
kahdet suorat housut, mustat ja
mustat.
Martantien Raivo Nauta

TSEMpin kassit tilattavissa
Mitat: 62 x 25 x 31 cm.
Toisessa päädyssä irrotettava olkalaukkuosa ja toisessa tasku,
jossa irrallinen kylmälaukku kokoa 20 x 9 x 29 cm. Kassin sisällä
kiinteä kenkäpussi. Väri Tsempin kelta-musta.
Hinta:
33 €,
omalla nimellä
varustettuna 37 €
Tilauksia otetaan vastaan
harjoituksissa.
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Tsemppiläinen
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Pieksämäki: Kauppakatu 5
puh. 010 512 2970

