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Huhtikuun ajankohtaiset asiat 

Lentopallon EM-kisat 1.-8.9.2021 Tampereella 

Kipinä on syttynyt - on roihun aika 

Maajoukkueen kipinä on syttynyt ja on aika antaa liekin roihuta. Lentisäijistämme on polveutunut 
periksiantamattomat Veljekset. Heidän juurensa ovat syvällä suomalaisissa kasvattajaseuroissa - 
jokaisen teidän seuratoimijan työ on arvokasta päivittäin lentopallon eteen. Veljesten reput on 
pakattu täyteen arvokkaita eväitä maailmalle pienten paikkakuntien lentopalloseuroissa. 
 
Veljesten tietä tähtiin ovat tukeneet ihmiset, joiden sydän sykkii lentopallolle. He ovat sytyttäneet 
näiden miesten kipinän ja kasvattaneet pojista Veljeksiä. Nyt meillä on matka kohti syyskuun 
kotikisoja - siellä juhlimme yhdessä! 

Veljesten matkassa kohti kotikisoja - kipinä on syttynyt 

Facebook tapahtumasivusto: Miesten lentopallon EM-kilpailut 2021 – CEV EuroVolleyball 

 
EM-kilpailuiden neljän päivän lippupaketit on avattu myyntiin 

Neljän päivän lippupaketit ovat myynnissä jo nyt! Päivälipunmyynti avautuu toukokuun lopussa, 
karsintaturnauksen ja arvontatilaisuuden jälkeen. 

Puijo Wolley Juniorit on mukana myynti- ja markkinointityössä. Seuralinkkejä saa ja pitää jakaa 
eteenpäin! Jokaisesta myydystä paketista ja lipusta saamme seuralle myyntikomission. 

Lippujen ostaminen seuramyyntilinkin kautta 

1.     Klikkaa seuranmyyntilinkkiä. 

2.     Kirjaudu Ticketmasterin verkkokauppaan ja hyväksy evästeet. Hyväksymällä evästeet 
varmistat myyntikomission kirjautumisen seuralle. 

3.     Jos et ole aiemmin tehnyt ostoksia Ticketmasterin kautta, luo uusi käyttäjätunnus ja kirjaudu 
verkkokauppaan sähköpostiosoitteellasi. 

4.     Seuraa sen jälkeen Ticketmaster-sivuston ohjeita. 

Myyntilinkit 

Näiden linkkien kautta pääset ostamaan lippupaketteja.  

Ke-la 1.-
4.9.2021: https://www.ticketmaster.fi/event/292381?CL_ORIGIN=ORIGIN2&utm_source=website
&utm_medium=PuijoWolleyJuniorit&utm_campaign=lentopallonem_joukkuepaketit_ke-la 

Su-ke 5.-
8.9.2021: https://www.ticketmaster.fi/event/292463?CL_ORIGIN=ORIGIN2&utm_source=website
&utm_medium=PuijoWolleyJuniorit&utm_campaign=lentopallonem_joukkuepaketit_su-ke 

 

http://www.puijowolley.fi/
https://www.lentopalloliitto.fi/elamyksia/uutiset/uutisarkisto/2021/03/veljesten-matkassa-kohti-kotikisoja-kipina-on-syttynyt.html
https://www.facebook.com/events/187641659786345
https://www.ticketmaster.fi/event/292381?CL_ORIGIN=ORIGIN2&utm_source=website&utm_medium=PuijoWolleyJuniorit&utm_campaign=lentopallonem_joukkuepaketit_ke-la
https://www.ticketmaster.fi/event/292381?CL_ORIGIN=ORIGIN2&utm_source=website&utm_medium=PuijoWolleyJuniorit&utm_campaign=lentopallonem_joukkuepaketit_ke-la
https://www.ticketmaster.fi/event/292463?CL_ORIGIN=ORIGIN2&utm_source=website&utm_medium=PuijoWolleyJuniorit&utm_campaign=lentopallonem_joukkuepaketit_su-ke
https://www.ticketmaster.fi/event/292463?CL_ORIGIN=ORIGIN2&utm_source=website&utm_medium=PuijoWolleyJuniorit&utm_campaign=lentopallonem_joukkuepaketit_su-ke
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Intersport Kuopiosta kauppias Tuukan terveiset 

Nyt on vuosi menty meidän komennossamme ja pakko 
myöntää, että vuosi on mennyt todella nopeasti. Vuosi on 
ollut erikoinen ja osaltaan todella raskas meille kaikille. 
Elämme edelleen hyvin epävakaata aikaa ja tämän hetken 
tilanteessa ei aina tiedä, mitä seuraava viikko tuo 
tulleessaan. Näin ollen on ollut erittäin haastava järjestää mitään seura ja kumppani tapahtumia, 
vaikka mieli olisi tehnyt. Riskit ovat kuitenkin liian suuret, joten on odotettava turvallisempaa 
aikaa. Asiakasmäärät ovat meilläkin pudonneet rajusti ja varovaisuutta on aistittavissa jokaisessa 
kodissa. 
 
Pyrimme luomaan turvallisen asioinnin meidän kaupassamme. Kaupassa on vahva 
kasvomaskisuositus.  Henkilökunnalla on kasvomaskit ja kassat, maksupäätteet, ovenkahvat ja 
hissin nappulat pyyhitään tunnin välein. Meiltä löytyy käsidesiautomaatit sekä kasvomaskit, jos 
joltain unohtuu. Turvaväleistä pidetään huoli asiakaspalvelussa ja kassalla. Myös oma parkkihalli 
alakerrassa mahdollistaa nopean ja turvallisen asioinnin. Parkkihalli on avoinna aina kaupan 
aukiolojen aikana ja yhden tunnin saa parkkeerata ilmaiseksi. 
 
Jos ei halua tulla kauppaan ollenkaan, niin meidän valikoimamme ovat ostettavissa myös 
Intersport.fi sivujen kautta. 

• etsi tuote 
• valitse väri 
• välitse koko 
• kauppasaatavuus 
• Kuopio 
• varaa tai tilaa 

Voit joko varata tuotteen ja noutaa sen nopeasti kassalta, tilata sen lähimpään postin automaattiin 
tai kotiinkuljetuksen. Seuraedun hyvitämme teille ostoksen jälkeen. Kirjoita oman sukunimen 
perään esim. PuWo D-pojat. Palautus on maksuton. 
 
Ensi viikolla alkaa huippu kampanja Intersport Clubilaisille. 
-25 % alennus yhdestä jalkineesta ja vaatteesta (myös tarjoushinnoista) 
Kampanja aika 29.3-4.4.2021. Etu on myös uusille clubilaisille, joten nyt kannattaa liittyä ja laittaa 
omaksi kaupaksi Intersport Kuopio. Clubiin liittyminen helppoa ja täysin maksutonta. 
Vaatimuksena 16 vuoden ikä ja suomen kansalaisuus. Intersport Club | Intersport 
 
Muista mainita aina ostosten yhteydessä Puijo Wolley Juniorit – saat alennusta ostoksistasi ja 
kerrytät samalla seuran bonusta!  
 

.  

http://www.puijowolley.fi/
https://www.intersport.fi/fi/v4/liity-clubiin/
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Puijo Wolleyn menossa mukana 
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