
VETOLAINEN
Korson Vedon tiedotuslehti 2/2017



Korson Vedon harrasteliikunnan toiminta 
käynnistyi syyskuun alussa tuttuun tapaan 
Leppäkorven koululla. Ryhmäliikuntaharjoit-
telu on tehokas tapa pysyä kunnossa ja pitää 
samalla hauskaa hyvän musiikin tahdissa. 
Edellisvuoden tapaan toimii kuluvalla kaudel-
la vain yksi aerobic-ryhmä. Jumppaamme 
maanantaisin klo 19.00–20.00 ja tuntinimik-
keenä on Zumba- kiinteytys. Ohjaajana toimii 
Taru Ålander.
Tunti koostuu lämmittelystä ja tanssillisesta 
Zumba-osiosta (30 min) sekä kiinteyttävästä 
lihaskunto-osiosta ja loppuvenyttelystä. Samo-
ja liikesarjoja tehdään aina useampia ker-
toja, jotta liikkeet tulevat tutuksi. Aloitamme 
aina kevyesti ja lisäämme tahtia pikkuhiljaa, 
joten tunnit sopivat sekä aloittelijoille että 
kokeneemmillekin jumppaajille. Zumban 

tanssiaskeleet perustuvat erilaisiin tanssimuo-
toihin, joita ovat muun muassa merengue, reg-
gaeton, salsa, hiphop, rumba ja samba. Tunti 
koostuu intervallityyppisestä ohjelmasta, 
jossa osa liikkeistä tehdään nopealla ja osa 
hitaammalla tempolla. Liikkeet kohdistuvat 
yksittäisten kehonosien sijasta koko varta-
loon. Liikkuminen on hauskaa ja syke nousee 
huomaamatta. Tunneilla kaikki saavat tanssia 
omalla tyylillään ja antaa musiikin viedä.
Osallistumismaksu on koko vuodelta (syys-
toukokuu) 105€, johon sisältyy myös Korson 
Vedon jäsenmaksu kaudelle 2017–2018.
Lisätietoja harrasteliikunta-asioissa voit kysyä 
osoitteesta: suvi.hautajoki@eduvantaa.fi
Suvi Hautajoki,
harrasteliikuntajaoston vetäjä
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Puheenjohtajan palsta
Kesä on takana ja sateinen syksy 
meneillään. Kesän päätapahtuma 
pääkaupunkiseudun lentopalloseu-
roille ja tietenkin myös vetolaisille oli 
Myyrmäessä järjestetty Power Cup 
2017. Vetolaisia oli mukana järjeste-
lyissä reilusti yli sata talkoolaista 
hoitaen 5 koulun majoitusjärjestelyt, 
ison osan järjestyksenvalvonnasta, 
merkittävän osan tärkeästä ruoan 
jakelusta sekä tiedotustoiminnan orga-
nisoinnin ja paljon muuta. Mannisen 
Heini sai rekrytoitua seurastamme 
hienon porukan ja järjestelyistä vastaa-
vana oli hienoa huomata oman seuran 
väen tsemppaus. Lausun kaikille mu-
kana olleille suurkiitokset! Hienoa 
oli myös havaita pääkaupunkiseudun 
lentopalloväen yhteishenki seitsemän 
eri seuran väen kesken. Tälle innos-
tuneelle asenteelle on helppoa luvata 
hyvää jatkoa tulevina vuosina.

Liigajoukkuetta rakennettiin kevään 
ja kesän aikana mielestäni huolella. 
Rosteria kasvatettiin viime kaudesta, 
koska viime kaudella loukkaantu-
misten myötä tuntui aika ajoin mie-
het loppuvan kesken. Tälle kaudelle 
sopimuspelaajia on 14 ja Tuomisen 
Ismo joutuu joka peliin pudottamaan 
kaksi pelaajaa ottelupöytäkirjasta ulos. 
Tämä toki on positiivinen ongelma, 
mutta häiritsee varmasti näitä pelaajia, 
jotka eivät kokoonpanoon kulloinkin 
mahdu. Joukkue koostuu rungoltaan 
viime kauden pelaajistosta aina unkari-
laisvahvistuksia myöten. Alpár Szabó 
jatkaa kolmatta kautta ja Balint Magyar 
toista kautta Vantaa Ducksin riveissä. 
Joel Laakson lähdettyä Tampereelle 
opiskelupaikan saatuaan, jouduimme 
hankkimaan myös toisen passarin ul-
komailta. Joelin paikan täyttää Amaril-
do Deliu Albaniasta. Liigajoukkueen 

kausi on alkanut yskähdellen, mutta 
uskon, että joukkueemme pelit parane-
vat, kunhan vauhtiin päästään.
Naisten lentopallo jatkuu kolmen 
aikuisten kilpasarjajoukkueen voimin. 
Ykkösjoukkue jatkaa kakkossarjassa 
Tuularin Kain johdolla. Kuntolen-
topalloilijat hikoilevat täydellä sali- 
ryhmällä. KoVe-ladyt ovat tämän 
syksyn aikana voittaneet jo ensimmäi-
set turnauksensa.
Myös seuran muu toiminta on päässyt 
hyvään alkuun. Painipuolelle on 
tullut runsaasti uusia junioreita ja 
Kilpiniemen Tuomas kaipaa apulaisia 
ohjaamaan kasvavaa painiporukkaa. 
Naisten harrasteliikunta jatkuu vakioi-
dusti Leppäkorven koululla maanan-
taisin. 
Lopuksi kannustan teitä tulemaan mu-
kaan KoVen toimintaan tai kannus-

tamaan joukkueitamme otteluihin!

Ari Koskenoja 

www.korsonveto.fi
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Korson Veto ry:n johtokunta ja jaostot
Johtokunta toimintakaudella 2017-2018
Puheenjohtaja: Ari Koskenoja 050 644 78 ari.koskenoja@kolumbus.fi
Varapuheenjohtaja: Heini Manninen 040 716 6458 heini.manninen@saunalahti.fi.
Sihteeri: Rauno Vallin 040 862 6507 sihteeri.veto@gmail.com
Jäsenet: Juha Niskanen 040 5312155 juha.niskanen@ysaatio.fi
 Kia Helminen 045 6775177 cheeseleader@wippies.com
 Marja Oikarinen 050 575 6380 m-oikarinen@hotmail.com  
 Ali Harlin 040 5332179 ali.harlin@vtt.fi 
Jäsenkirjuri: Anneli Koskinen 040 5559927 anneli.koskinen@ajm-konsultit.fi 
 
Muut toimijat kaudella 2017-2018   

Liigajaosto: Rauno Vallin 040 862 6507 ranevallin@gmail.com
Lentopallo:  juniorit Kia Helminen 045 6775177 helminenkia@gmail.com
 harraste Heini Manninen 040 7166458 heini.manninen@saunalahti.fi
Paini: Tuomas Kilpiniemi 040 738 8369 tuomas.kilpiniemi@pp.inet.fi 
Harrasteliikunta: Suvi Hautajoki 040 507 5751 suvi.hautajoki@eduvantaa.fi 
Kerhojaosto:  Saija Pellikka   040 352 8286 ipkvierumaki@gmail.com 

Tarkemmat yhteystiedot www.korsonveto.fi
Kotisivuilta löytyvät myös joukkueiden ja harrasteryhmien vetäjien yhteystiedot

Zumba-kiinteytystunti maanantaisin klo 19.00–20.00 Leppäkorven 
koulun liikuntasalissa.  Tervetuloa liikkumaan! 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset suvi.hautajoki@eduvantaa.fi tai 
www.korsonveto.fi
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Lentopallo
 VETOLAINEN

XXXIII Homenokkaturnauksesta 
30.9 – 1.10.2017 Jyväskylän Hippos-
hallilta.
Tihkuinen syyssää siivitti matkaamme 
Jyväskylään lauantaiaamuna.
Tänä vuonna pelattiin 33. 
Homenokkaturnaus Jyväskylässä. 
Melkoinen tapahtumien määrä. 
Voimme nostaa hattua turnauksen 
järjestäjille.
Turnaukseen on aina kiva mennä, pe-
laajat toivotetaan tervetulleeksi ja ta-
pahtuma on hyvin järjestetty. 
Hippos hallissa oli tänä vuonna 19 pe-
likenttää.
Joukkueita oli yhteensä 123, joista 41 
naisjoukkuetta ja 82 miesjoukkuetta.
Naisten sarjat alkoivat 40 v eteenpäin, 
iäkkäin sarja oli N 70v.
Miesten sarjat alkoivat 40 v eteenpäin, 
iäkkäin sarja oli M 75v. 
Tuomareita oli työssä 38 henkilöä, 
tuomarit työskentelivät kahdessa vuo-
rossa. Talkoolaisia töissä yhteensä 30.
Kahvila- ja ruokahuoltoa piti Hip-
poshallin oma yrittäjä.

Leidien Pelistä
Sarjassamme oli kuusi joukkuetta

KoVe Leidien pelit sujuivat mal-
likkaasti, hävisimme ainoastaan yh-
den erän koko turnauksessa. Lopputu-
los, Leideille ripustettiin kultamitalit 
kaulaan.
Joku katsomossa esitti kysymyksen: 
”Mikä teidän salaisuutenne on, kun 
vuosi vuoden jälkeen olette aina kol-
men parhaan joukossa”
Vastaus tähän löytyy, kun katsotaan 
peliämme.
Olemme yhdessä JOUKKUE. Jokai-
nen käyttää niitä omia vahvuuksiaan 
mitä hänellä on joukkueelle annet-
tavana, esim. liikkuvuus, pallosilmä, 
syötöt, nostot, passien tarkkuus, 
iskut, meillä on kyky nousta tiukoissa 
paikoissa, toistemme kannustaminen, 
peli-ilo jne.
Tottakai jokaiselta meistä löytyy 
”kremppojakin” (tässä iässä), mutta 
mihin ne pelitilanteessa sitten katoavat 
ihmeellisesti? Hyvä niin! 
Tässä Annelin mietteitä pelin jälkeen: 
” Tässä iässä täytyy osata olla kiitolli-
nen jokaisesta päivästä ja varsinkin 
niistä päivistä, jotka saa pelata  
terveenä.  Hienossa joukkueessa ja hy-
vällä fiiliksellä luottaen kavereihinsa 
ja itseensä ja sitten yllätyksekseen 

huomata, että mehän olimme taas ker-
ran hyviä ja onnekkaita”
Seuraava tavoitteemme on säilyä 
terveenä ja pelikuntoisena joulukuun 
alussa Tampereella pelattavaan Kolibri 
turnaukseen ( entinen Pirkka-turnaus).
Hyvää lentopallokautta kaikille pelaa-

jille, harrastajille ja meidän ihanille 
Lumon katsomovieraille. Tulkaa jou-
kolla kannustamaan poikiamme ja ta-
paamaan saman lajin ” fanittajia”!

Heini ”kapteenska”

KOVE-LEIDIEN terveiset 

Naisten edustusjoukkue on jälleen 
valmiina uuteen kauteen. Kesätreenit 
pyörivät kolmen viikon lepotaukoa 
lukuun ottamatta koko kesän ja siten 
olemme pystyneet valmistautumaan 
kauteen hyvin. Aktiivisia treenaajia on 
sen verran paljon, että kuusikkopeliä on 
saatu pyörittää monilla kombinaatioilla 
ennen kauden alkua. Siksi joukkueessa 
on ollut mukavan rento tunnelma en-
nen ensimmäisiä otteluita. Viime kau-
desta joukkue on muuttunut hieman. 
Muutama paluumuuttaja on saatu parin 
kauden jälkeen takaisin, mutta myös 
uusia kasvoja ollaan saatu rinkiin. Nyt 
joukkueessa on mukavasti nuoruuden 
intoa ja kokemuksen tuomaa rauhalli-
suutta kuten myös ankaraa voiton-
tahtoa mutta samalla jäätäviä hermoja.
Joukkueen passareina toimivat iki-
kovelainen Outi Silventoinen sekä 
uudella pelipaikalla pelaava Piritta Ra-
jala. Keskareina jatkavat viime kauden 
tapaan kivikova kolmikko: Roosa Mät-
tö-Kirby Kehiakehi-Viivi Kinnunen. 
Keskitorjujan roolia on saanut alku-
kaudesta testata myös Lotta Lehtonen, 
jolle ominaisempi paikka on kuitenkin 
yleispelaajana. Muita laitapelaajia 
joukkueessa ovat siskokset Laakso-
nen (Heidi ja Johanna), paluumuut-
taja Suvi Virtanen sekä pomppuhirmu 
Kia Helminen. Liberoina hääräävät 
Kove-kasvatit Niina Nissinen ja Jonna 
Huhtamäki.
Valmennuspuolellakin on saatu uus-
vanhaa verta mukaan. Kai Tuulari 

jatkaa totuttuun tapaa päävalmentajana 
ja hän hoitaa myös joukkueen fysiik-
kavalmennuksen. Kakkosvalmentajak-
si vastuuta jakamaan palaa muutaman 
vuoden tauon jälkeen Jorma Korho-
nen, joka on ottanut entistä enemmän 
vastuuta myös treenien suunnittelusta 
yhdessä Kaitsun kanssa. Kolmantena 

lenkkinä valmennusrinkiin on otettu 
Johanna Nissinen, joka keskittyy pe-
leissä tilastoimiseen sekä treeneissä 
apukoutsailuun sekä sparraamiseen 
tarpeen mukaan. 
Joukkueessa on vahva tekemisen mei-
ninki ja tänä vuonna tullaan menemään 
pitkälle. Ainakin sellainen kutina on 

treenien perusteella ollut. Toivotamme 
kaikki innokkaat katsojat lämpimästi 
tervetulleiksi seuraamaan pelejämme 
Korson koululle! 
Seuraathan meitä myös instagramissa 
@kove_n1

N1-joukkue taistelee 2-sarjassa
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Painin aloittamiseen ei  tarvita erityisiä 
varusteita, vaan salille ilmestymiseen 
riittävät t-paita, collegehousut sisä-
tossut tai sukat. Juomapullo voi olla 
syytä ottaa mukaan, sillä harjoituksissa 
tulee hiki. Tärkein tavoite harjoituk-
sissa on oppia ja kehittää itseään, joten 
mitään ennakkotietämystä lajista ei tar-
vita, vaan jokainen harjoittelija etenee 
oman kuntotasonsa ja osaamistasonsa 
mukaisesti.– Tervetuloa mukaan. 

Korson Vedon Painijaosto tarjoaa 
tekemistä monenikäisille harrastajille. 
Korson Veto järjestää kolmessa eri ryh-
mässä liikuntaa painikoulussa, nas-
sikkapainiryhmässä ja kuntopainiryh-
mässä. 

Painikoulu on suunnattu pääasiallis-
esti alakouluikäisille tytöille ja pojille. 
Toimintakauden tavoitteena on vakiin-
nuttaa harjoittelu. Harjoitusten lajin-
omaisen harjoittelun avulla kehitetään 
koordinaatiota, liikkuvutta ja moto- 
riikkaa - lihaskuntoa unohtamatta. 
Painikoulun harjoitukset järjestetään 
kaksi kertaa viikossa. Harjoitukset 
ovat suunnattu kouluikäisille lapsille. 

Nassikkapainin tavoitteena on ylei-
sesti luoda liikunnan harrastamisesta 
positiivinen mielleyhtymä lapselle. 
Nassikoiden fyysisen harjoittelun 
tavoitteena on kehittää perusmotorisia 
taitoja. Fyysisyyden lisäksi tavoitteena 
on luoda malli ryhmässä harjoittele-

misesta. Painikoulun harjoitukset 
järjes-tetään kerran viikossa ja toiminta 
on suunnattu alle seitsemänvuotiaille 
pojille ja tytöille. Painin aloittaminen 
ei vaadi muuta kuin kiinnostusta tutus-
tua uuteen lajiin sekä halua liikkua. 

Kuntopaini on harjoitteluryhmä kaikille 
oman kuntonsa kehittämisestä kiinnos-
tuneille aikuisille. Tavoitteena on tehdä 
kehittäviä ja turvallisia liikuntatapah-
tumia painille tyypillisillä harjoituk-
silla unohtamatta kamppailuelemettiä. 
Kysymyksiä on esitetty ryhmän harjoi-
tusten kovuudesta ja todettakoon että 
tavoite on nimenomaisesti parantaa 
kuntoa ja tarjota miellekästä liikuntaa 
erilaisistä lähtökohdista ponnistaville 

ihmisille. Ryhmä on aloittanut tänä 
syksynä ja tilaa on vielä halukkaille. 

KE klo 17.30-19.00   Painikoulu (Tuo-
mas) 
PE klo  19.00-20.30 Kuntopaini (Tuo-
mas 
LA klo  10.00-11.00 Nassikkapaini 
(Tuomas) 
LA klo  11.00-12.30 Painikoulu (Tuo-
mas)

Lisätiedot ja kyselyt: Jaostonvetäjä 
Tuomas Kilpiniemi 
04073882369 tai 
tuomas.kilpiniemi @pp.inet.fi

Paini

Painin syyskausi on alkanut hyväl-
lä innolla kaikissa harrasteryhmissä. 
Aikaisemmin ryhmiin osallistuneet 
ovat toivottaneet tervetulleeksi uudet 
harrastajat ja yhteinen tekeminen on 
näyttänyt hyvältä. Usein uuden har-
rastuksen aloittaminen on jännittävä 
kokemus iästä riippumatta, kuitenkin 
itsensä ylittäminen ja uusiin ihmisiin 
tutustuminen ovat palkitsevia tapah-
tumia miltei poikkeuksetta. Epäily 
oman suorituskyvyn riittävyydestä ei 
ole pelkästään syynä kaikkeen jän-
nitykseen. Kysymykset kuten, sopeu-
dunko ryhmään ja onko tämä minulle 
oikea paikka, ovat merkittäviä ja ehkä 
jopa suorituskykyäkin tärkeämpiä ky-
myksiä osalle harrastajista. Erityisesti 
lasten harrastuksissa tulisi aikuisten 
punnita näitä kysymyksiä tarkasti, 

sillä fyysisten ominaisuuksien täysi-
painoinen kehittäminen on mahdollista 
vain silloin, kun urheilijan tunteet ovat 
sopusoinnussa tekemisen kanssa. 
Kaikkea emme voi muuttaa täysin 
sopivaksi, mutta erilaiset kokeilut 
uusiin lajeihin kasvattavat kokemuksia 
niin lajeista kuin ohjauskokemuksista. 
Suosittelen kokeilemaan painijaoston 
toimintaa eri ryhmissä. Se on paras 
tapa ymmärtää millaista harjoittelu on, 
varsinkin kun kynnys kokeilla on tehty 
matalaksi tai jopa olemattomaksi.

Liikunnan iloa kaikkien syksyyn toi-
vottaen!

Tuomas Kilpiniemi

Syyskauden aloitus

Painin aloittaminen

Nassikkapaini: Daniel, Konsta, Luka, Tatu, Kasper, Jori, Topias, Anton, Leevi, Leo ja Eero
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Paini

Painikoulu 2: Valtteri, Joona, Emil, Juuso, Roope, Elias ja Roope

Painikoulu 1: Roope, Elias, Onni, Julius, Emil,Eeli, Jaakko ja Joona
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Miesten mestaruusliiga

Nro 2   Lassi Nurminen
Keskitorjuja

Synt. vuosi 1994
Pituus 196 cm

Nro 4   Antti Vallin
Hakkuri

Synt. vuosi 1994
Pituus 207 cm

Nro 5   Atte Kyrölä
Yleispelaaja, libero

Synt. vuosi 1988
Pituus 192 cm

Nro 7   Atte Rissanen
Keskitorjuja

Synt. vuosi 1997
Pituus 195 cm

Nro 9   Karl Külaots
Yleispelaaja

Synt. vuosi 1993
Pituus 197 cm

Nro 10   Kalle Kattelus
Yleispelaaja

Synt. vuosi 1998
Pituus 188 cm

Nro 1   Alpár Szabó
Keskitorjuja

Synt. vuosi 1990
Pituus 203 cm

Nro 11   Marko Määttänen
Yleispelaaja

Synt. vuosi 1994
Pituus 192 cm

Ismo Tuominen
Päävalmentaja

Satu Lehto
Valmentaja

Nro 8  Patrik Ovaska
Libero

Synt. vuosi 1997
Pituus 188 cm

Nro 6   Bálint Magyar
Passari

Synt. vuosi 1991
Pituus 192 cm



VETOLAINEN ��2/2017 7

Miesten mestaruusliiga

Nro 12   Toni Kankaanpää
Yleispelaaja

Synt. vuosi 1984
Pituus 194 cm

Nro 13   Miro Määttänen
Yleispelaaja

Synt. vuosi 1996
Pituus 192 cm

Rauno Vallin
Liigajaoston vetäjä

Juhani Savolainen
Manageri, huoltaja

Takana vasemmalta Bálint Magyar, Miro Määttänen, Lassi Nurminen, Alpár Szabó, Antti Vallin, Juho Kaunisto, Atte Rissanen, 
Marko Määttänen ja Satu Lehto. Edessä vasemmalta Patrik Ovaska, Amarildo Deliu, Toni Kankaanpää, Ismo Tuominen, Atte 
Kyrölä, Karl Külaots ja Kalle Kattelus. 

Lipunmyynti
Ottelukohtaiset liput
Kotiottelupaikkojen lippukassalla tai ennakkomyynnissä osoitteessa 
www.lippuautomaatti.fi/lp001.asp?c=ducks
Lippujen hinnat runkosarjassa:
Aikuiset   15 € 
Eläkeläiset, opiskelijat, työttömät, lisenssipelaajat  11 €
Korson Vedon jäsenet     6 €    
Alle 12 v lapset pääsevät katsomoon ilmaiseksi

Kausikortit
Aikuiset   160 €
Eläkeläiset, opiskelijat, työttömät, lisenssipelaajat  125 €
Kausikortin voi ostaa ottelupaikan lippukassalta tai tilata ennakkomyynnin kautta Pekka Krook

Tiedottaja

Nro 16   Juho Kaunisto
Yleispelaaja

Synt. vuosi 1998
Pituus 206 cm

Nro 14   Amarildo Deliu
Passari

Synt. vuosi 1995
Pituus 183 cm
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Luomisen tuskaa

Kesäkuussa pääkaupunkiseudun 
lentopalloseurat ja seurojen aktiivi-
set talkoolaiset näyttivät voimansa. 
Fortum Power Cupin onnistuminen 
vaati lähes kahdeksansadan vapaaeh-
toisen eli talkoolaisen työpanoksen. 
Nimimerkkini takana oleva per-
soona sai vastuulleen tiedotustiimin 
vetämisen. Nyt ei riittänyt vapaa-ajan 
uhraaminen vaan moni meistä uhrasi 
työ- tai lomapäiviään. Talkootyön 
tekeminen tärkeän asian puolesta 
on välillä todella raskasta. Päivät ja 
yöt ovat pitkiä. Powerissa piti olla 
jo aamulla varhain jälleen pirteänä 
kuin peipponen, vaikka edellinen 
ilta olisi venynyt pitkälle. Monelta 
jopa edeltävä yö meni valvomisen 
merkeissä. Korson Vedon talkoo-
laiset tekivät Fortum Power Cupin 

talkootyötunneista lähes 
viidenneksen. Työtä riitti 
ruokahuollossa kuin ma-
joituksessakin. Turval- 
lisuustehtävät olivat tär-
keässä roolissa kuten tie-
dotuskin. Kenttien järjes-
täminen ja tapahtumaan 
liittyvä kaikenlainen or-
ganisointi vaati joka loh-
kolle osaavat tekijät. 
Vaikka talkootyömäärä 
oli monille todella iso 
urakka, niin kummasti 

työstä sai myös voimaa. 
Jo pelkästään lasten ja nuorten len-
topallopelien seuraaminen antoi ener-
giaa. Erittäin ilahduttavaa oli myös 
talkoolaisten kesken syntynyt hyvä 
henki. Huumori kukki ja mukava oli 
tutustua muidenkin kuin KoVen aktii-
veihin. Yhtenä osana Power Cupin 
tiedottamista yksi tiedottajistamme, 
Ari Martinaho, keskittyi ainoastaan 
talkootyöstä tehtäviin juttuihin. 
Powerista saadulla voimalla on taas 
hypätty Vantaa Ducksin Mestaruus-
liigassa pelaavan joukkueen talkoo-
hommiin. Tiedotuksessa tekemistä 
riittää. Sosiaalinen media on tuonut 
tiedottamiseen lisähaasteita koko 
ajan lisääntyvien uusien kanavien 
toimesta. Kaikki vanhatkin välineet 

ilmoitustauluja myöten pitäisi hoitaa. 
Tekijöitä tiedotustiimiin tarvittaisiin 
lisää. Mikäli vain saamme tiedotus-
tiimiimme lisäresurssia vielä tämän 
kauden aikana, niin tarkoituksemme 
on tehdä tarinoita Vantaa Ducksin 
liigajoukkueen taustalla toimivista 
talkoolaisista. Se on taivaan tosi, 
että ilman talkoolaisia ei joukkue 
pelaisi yhtään ottelua. Ottelutapah-
tuma vaatii jo paljon ihmisiä lipun-
myyntiin, kahvioon ja järjestysteh-
täviin. Joukkueen taustalla riittää 
monenlaista askaretta, että otteluta-
pahtuma saadaan vietyä läpi ja vie-
raspelimatkat vietyä kunnialla läpi. 
Mikä sitten vetää ihmiset tekemään 
talkootyötä Vantaa Ducksin puoles-
ta. Onko se yhteisöllinen tunnelma? 
Onko se talkootyön palkaksi saatu 
kuppi, hyvää tummapaahtoista kah-
via? Onko se rakkaus lentopalloon, 
tuohon monipuoliseen ja kiehtovaan 
lajiin? Kullakin talkoolaisella on 
varmasti omat, hyvin henkilökoh-
taisetkin syynsä tehdä talkootyötä. 
Mikäli olet jaksanut lukea tähän 
asti, ja tunnet paloa talkootyöhön, 
niin kannattaa ottaa yhteyttä seuran 
puheenjohtajaan Ari Koskenojaan. 
Hän varmasti ilahtuu yhteyden ot-
tamisestasi. Ari myös löytää sinulle 
sopivan tehtävän tehdä oma panok-
sesi Vantaa Ducksin joukkueen 

puolesta. Arin tavoitat sähköpostilla: 
ari.koskenoja@kolumbus.fi

Einomies Porkkakoski
Tavattavissa Vetolaisen sivuilla, 
Twitterissä ja Hotsportin keskustelu-
palstalla.

Poweria talkoista 

Miesten mestaruusliiga

Tätä kirjoitettaessa on Mestaruuslii-
gaa pelattu jo kahdeksan peliä. Voit-
tosarake näyttää samalta kuin poika-
miehellä naistentansseissa, eli täyttä 
nollaa. Valmentajan työ on siitä “kii-
tollinen”, että olisi hyvä keksiä hy-
vät selitykset tilanteelle. Sen verran 
olen ollut mukana, että tiedossa on, 
ettei se meidän tilanteeseen auta. Ja 
enkä vielä ole edes politiikassa mu-
kana!  Lekaa vastaan ollut peli alkoi 
jo olla samanlaista rytinää kuin viime 
kaudella. Askel kerrallaan mennään 
eteenpäin. Mennään sitten vaikka pie-
nin askelin....
Kesäharjoittelu alkoi tällä kaudella 
jopa aikaisemmin kuin viime vuo-
den kesällä. Joku kyselee mitä on 
mennyt pieleen kun voittoja ei ole 
tullut. Varsinaisessa kesätreenissä 
ei mikään. Elo-, ja syyskuun alku-
puoli oli vain vähän haasteellisen 
loukkaantumisista ja sairasteluista 
johtuen. Valmistautumiseen vaikutti 
myös passaritilanne. Monivuotinen 
passari Joel Laakso lähti Manseen ja 
viimeiset 4 viikkoa harjoituksissa oli 
vain yksi passari. 

Joukkue on muuten saanut laajuutta 
pelaajistoon. Yksi tuli Kuopiosta, yksi 
Joensuusta ja Kyrölän Atte Salos-
ta. Tosin käynyt Saimaa-Volleys-
sa, Muuramessa ja viimeiset vuodet 
Kyyjärvellä.  Pelaajia joiden parhaat 
vuodet on todellakin edessäpäin ja 
kehittyvät nopeastikin.
Seurassa tehtiin päätös, että hanki-
taan toinen passari myös ulkomailta, 
koska Suomen pelaajamarkkinat oli 
kaluttu loppuun, eikä toista passaria 
löydetty mistään. 
Löydettiin mies Albaniasta, Ildi 
nimeltään. Albania ei niin kova len-
topallomaa ole, mutta viime kesänä 
Albania nousi Euroopan liigaan. Ildi 
on lahjakas ja tunnollinen nuori mies, 
jolla on muusta Euroopasta vähän 
vähemmän vielä kokemusta. Kehui 
suomalaista yöjunaakin, ettei tiennyt 
junassa olevan hotellihuone... eikä 
ennen ole tutustunut valmisaterioihin, 
joita kaupasta saa. On meillä muuten 
asiat täällä Suomessa suht hyvin. 
Eipä sellaista aina ajatellakaan. 
Hänen roolinsa oli tarkoitettu tuu-

raamaan ja helpottamaan ykköspas-
sarimme Bálint Magyarin taakkaa. 
Sekä tehdä harjoittelumme taas pelin-
omaiseksi harjoituksissa, koska vai-
kea toimia ilman kahta passaria. 
Kävikin vähän toisin. Kun Bálint 
välttämättä halusi tutustua suoma-
laiseen ambulanssikuljetukseen ja 
siirtyi  parin sairaalan kautta kolman-
teen leikkauspöydälle,  lähti Ildin 
pelaajaura täällä liikkeelle kuin var-
haisteini trampoliinista. Aika vauh-
dilla ja isoon rooliin. 
Leikki tietysti sikseen ja toivotaan 
että Bálint tervehtyy pian ja saadaan 
mies taas mukaan.
Tavoitteemme edelleen on pudotus-
pelit ja runkosarjassa parempi sijoitus 
kuin viime kaudella. 
Toivottavasti saadaan yleisöä pysy- 
mään edelleen tukenamme, niinkuin 
viime kaudella. Samaa hyvää tunnel-
maa halutaan peleihin. 
Pientä muutosta tuli myös pelitapah-
tumiin. Pelin jälkeinen lehdistötilai-
suus pidetään nyt kahviossa kaikille 
avoimena ja kiinnostuneet saavat 

kuulla valmentajien ja pelaajien suus-
ta tuoreeltaan hyvät selvitykset ja 
jopa selitykset pelistä. Hyvä uudis-
tus!

Tervetuloa Lumoon peleihin ja py-
ritään pääsemään tästä Luomisen 
Tuskasta yli.

Iska

DU KSC
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          PVM  KLO            OTTELU PELIPAIKKA
Su  24.09.2017 17:00 Ducks - Hurrikaani Lumo, Vantaa 
La  30.09.2017 17:00 Ducks - Sampo Volley Lumo, Vantaa
Su  22.10.2017 17:00 Ducks - LEKA Lumo, Vantaa
La 28.10.2017 17:00 Ducks - Loimu Lumo, Vantaa  
La 04.11.2017 17:00 Ducks - Tiikerit Lumo, Vantaa  
La  25.11.2017 17:00 Ducks - Akaa-Volley Lumo, Vantaa  
Ke  13.12.2017 18:30 Ducks - VaLePa Lumo, Vantaa  
La  16.12.2017 17:00 Ducks - ETTA Lumo, Vantaa  
Ke  20.12.2017 18:30 Ducks - Rantaperkiön Isku Lumo, Vantaa  
Pe 12.01.2018 18.30 Ducks - Lakkapää Lumo, Vantaa  
Ke  31.01.2018 18:30 Ducks - Akaa-Volley Lumo, Vantaa  
La 03.02.2018 17.00 Ducks - Sampo Volley Lumo, Vantaa  
La  17.02.2018 17.00 Ducks - VaLePa Lumo, Vantaa  
Ke  21.02.2018 18:30 Ducks - Hurrikaani Lumo, Vantaa 
Pe 09.03.2018 18:30 Ducks - Tiikerit Lumo, Vantaa  

          PVM  KLO OTTELU 
La  23.09.2017 1700  VaLePa - Ducks  Vexve Areena
La  07.10.2017 17.00 Akaa-Volley - Ducks  Toijalan monari  
Ke  11.10.2017 18.30 Loimu - Ducks  Kerttulan Liikuntahalli  
La  14.10.2017 15.30 ETTA - Ducks  Oulun Urheilutalo
Su  15.10.2017 17.00  Lakkapää - Ducks  Lapin Urheiluopisto
Ke  25.10.2017 18.30  Hurrikaani - Ducks  Loimaan Liikuntahalli  
La  18.11.2017 17.00  LEKA - Ducks  Studentia  
Ke  22.11.2017 18.30  Rantaperkiön Isku - Ducks  Pyynikin palloiluhalli  
La 02.12.2017 17.00  Sampo Volley - Ducks  Pielaveden Liikuntahalli  
Su  21.01.2018 17.00  Rantaperkiön Isku - Ducks  Pyynikin palloiluhalli  
La  27.01.2018 17.00  Tiikerit - Ducks  Hollihaan liikuntahalli 
Su  11.02.2018 17.00  Loimu - Ducks  Kerttulan Liikuntahalli 
La  24.02.2018 17.00  Lakkapää - Ducks  Lapin Urheiluopisto
Su  25.02.2018 15.30  ETTA - Ducks  Oulun Urheilutalo
La  03.03.2018 17.00  LEKA  - Ducks  Studentia

Kotiottelut Vierasottelut

Korson Vedon mestaruusliigan runkosarjan ottelut 2017-2018

Mikä oli ensimmäinen vaikutelmasi 
Suomesta ja suomalaisista saapumi-
sesi jälkeen?
Tämä oli täysin eri maailma. Ensin-
näkin ajattelin, että olisi vaikeaa tot-
tua tähän maahan, mutta ihmiset ovat 
hyvin ystävällisiä täällä ja tämä asia 
teki saapumisen helpoksi. Olin kuul-
lut, että ihmiset eivät ole ystävällisiä 
täällä, mutta asia oli juuri päinvastoin. 
He ovat positiivisia ja kohteliaita.
Tiesitkö mitään Suomesta ennen 
saapumistasi?
Rehellisesti, koska olin noin 13-vuo-
tias, uneksin asumisesta Suomessa. 
Tuolloin yksi kouluopetuksen kohteista 
oli Skandinavian maantieteellinen alue,  
jolloin saatiin myös tietoa Suomesta. 
Myös erilaisissa luokituksissa, kuten 
onnellisimmat maat, parhaat koulu-
tusjärjestelmät, alhaisimmat  rikolli-
suusasteet jne., pohjoismaat ovat aina 
olleet kärjessä.

Miltä Suomen kieli kuulostaa kor-
vissasi? Oletko oppinut minkäänlai-
sia suomalaisia sanoja?
Kieli??? No, se on vaikeaa, itse asiassa 
hyvin vaikeaa. Minulle se kuulostaa 
erittäin hämärältä. Nyt tunnen joitain 
ilmaisuja, kuten tervehdyssanoja.
Oletko jo testannut saunaa ja mikä 
oli ensimmäinen vaikutelma siitä?
Ei vielä, mutta olen innoissani kokeile-
maan sitä täällä, ulkolämpötilankin 
vuoksi. Rehellisesti, olen yrittänyt sitä 
kerran Albaniassa, ja tunsin hajoavani. 
Mutta kun otetaan huomioon, että tääl-
lä Suomessa asukkaat pitävät saunasta 
ja saunovat paljon, se ei voi olla paha 
asia. 
Kuinka hyvältä tunnet olosi Korsos-
sa, Helsingissä ja Suomessa? 
Minusta tuntuu erittäin mukavalta ja 
pidän uudesta elämästä täällä. Ensim-
mäiset päivät olivat aika haastavia il-

man omaa asuntoa, mutta nyt tilanne 
on hyvin hallinnassa. Ihmiset ovat ol-
leet hyvin ystävällisiä ja auttavaisia.
Kauhistuttaako -30C  talvilämpötila 
ja lyhyet pimeät talvipäivät sinua?
Itse lämpötilat ja auringottomat päivät 
olivat ongelmana minulle alussa. Olen 
Albaniasta ja ilmasto siellä on hieno. 
On aurinkoisia päiviä, sadepäiviä ja 
tietenkin myös lunta kerran vuodessa 
melkein tunnin verran, koska se su-
laa sen jälkeen, ja lämpötila saattaa 
käväistä muutaman asteen pakkasen 
puolella. 
Mikä on ensimmäinen vaikutel-
ma suomalaisesta lentopallosta ja 
Suomen mestariliigasta?
Verrattuna albanialaiseen liigaan, se on 
paljon tasokkaampi ja vaativampi. Pe-
laajat ovat suunnilleen samalla tasolla 
ja ovat hyviä. Vierasmaalaiset pelaajat 
tuovat liigan peliin erityispiirteitä ja 
uusia pelityylejä. Haluan myös lisätä, 
että olen erittäin iloinen pelaamisestani 
yhtä suosikkipelaajaani, Mikko Eskoa 
vastaan. Hän on ollut yksi suosikeista-
ni, kun aloin pelata lentopalloa. Hän on 
ollut motivaatio minulle, mutta toisaal-
ta näen, että on myös suuri haaste pe-
lata häntä vastaan.
Miten Vantaa Ducks kutsui sinut 
joukkueeseen?
Otin yhteyttä sosiaalisen median kautta 
agenttiin ja hän löysi tiimin. Kun hän 
kertoi minulle Vantaa Ducksista, 
olin täysin valmis allekirjoittamaan 
sopimuksen, koska halusin uusia koke-
muksia täällä. Ja olen varma, että tämä 
kokemus auttaa minua kasvamaan len-
topallossa ammattimaisempaan suun-
taan.
Kuinka monta puhelua olet kes-
kustellut albanialaisen LEKA-ys-
täväsi Kocin kanssa ensimmäisen 

kuukauden aikana? Kuulin, että 
olette pelanneet useita vuosia samas-
sa joukkueessa Albaniassa.
Kocin kanssa puhuin joka päivä ennen 
kuin tulin tänne, koska olin erittäin in-
noissani uudesta kokemuksestani ja 
tarvitsin myös yleisiä tietoja Suomes-
ta. Nyt puhumme lähes joka päivä 
ja yritämme löytää mahdollisuuksia 
tavata toisiamme. Muuten tapaan hänet 
jälleen tänä viikonloppuna ottelussa, 
joten toivotaan, että se on mukava ta-
paaminen minulle, kun hänet voitetaan.
Mikä on suunnitelmasi tulevasta 
elämästä ja lentopallosta?
Haluan omistaa energiani ja aikani len-
topallolle. Tällä hetkellä haluan nauttia 
kokemuksistani täällä ja antaa parhaa-
ni. Tiedän, että olen auki uusille koke-
muksille, mutta tämä kuuluu tulevai-
suuteen lentopallourani alkutaipaleella.
Mitä mieltä olet suomalaisesta 
ruoasta?
Se on herkullista, mutta en ole vielä 
ehtinyt kokeilla kaikkia ruokia. Pidän 
erikoisesti suomalaisista pannukakuis-
ta hillolla. Taistelen, etten söisi liikaa 
niitä, koska ne eivät ole terveellisiä 
runsaasti nautittuna. Haluan pysyä 
hyvässä kunnossa pystyäkseni harjoit-
telemaan hyvin.
Mikä on Aku Ankka Albanian kiele-
llä?
Rosaku Donald!

Albanialaispassarin ajatuksia Suomesta
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Lentopallo

Lämmittely lentopallossa ja etenkin kuntolentopallossa
Ei yksin lentopallossa, vaan kaikessa 
muussakin harjoittelussa lämmittelyn 
merkitystä ei sovi vähätellä. Kun me 
nyt ei olla ikinuoria niin väitän että 
sellaisella lämmittelyllä jolla saadaan 
paita hiukankin kosteaksi ennen peliä 
niin nuorennamme itseämme muu-
tamalla vuodella - varsinaista peliä 
ajatellen. Kylmät lihakset ja jänteet 
joutuvat koville silloin kun liike menee 
liikeradan maksimiin tai lähelle sitä, 
näitä lentopallossa tulee pallon tavoit-
telutilanteessa. Lämmittelystä esi-
merkkinä voisi ottaa vaikka juoksun, 
ei lenkkeilijä lähde heti rapulta ”sata” 
lasissa. Ensimmäiset sadat metrit 
mennään tunnustellen ja kuulostellen 
miten hengitys / jalkalihakset rupeavat 
toimimaan. Sama lentopallossa, ei sitä 
korkeinta pomppua tehdä ennen kun 
kroppa on lämmin. 
Miten sitten lämmitellään - jokainen 
sen meistä tietää, mutta tuleeko tehdyk-

si. Ne jotka tulee pelipaikalle pyörällä 
tai kävellen on jo osan lämmittelystä 
tehneet. Loppumatkasta hiukan vauh-
din kiristystä ja salilla sitten pallon 
kanssa käsille liikettä niin siinä se on. 
Autollahan me tietysti tulemme, siis 
lämmittely alkaa nollasta. Muutama 
juoksuaskel (5 min) ja ristiaskelta niin 
saadaan jalat hereille. Pallon kanssa 
pareittain aloitetaan heittelemällä pal-
loa ja sitten vasta sormi- ja hihalyönnit. 
Osan lämmittelystä voi tehdä yksinkin, 
pallottelulla seinää vasten saa sykkeen 
ja lämmöt nousemaan hyvin.  Lyönti 
ja syöttöharjoitukset kuuluvat oleel-
lisesti lämmittelyyn. Lopuksi jos vielä 
tehtäisiin lyhyet venyttelyt ainakin 
etureisi, takareisi, pohje- ja hartiaseu-
dun lihaksille niin peli voi alkaa. Aikaa 
tähän menee vähintään 20 min, mutta 
mieluummin 30 min. Kahden tunnin 
vuorosta tuo aika kannattaa käyttää 
lämmittelyyn.

 Entä sitten loppujäähdyttely, tuo sama 
toisin päin, no melkein.  Annetaan kro-
pan jäähtyä pikku hiljaa ja heti kotiin 
mentyä lyhyet venyttelyt ja liikerato-
jen läpikäynti. Kahden tunnin vuoro 
on niin pitkä että jäähtyminen alkaa jo 
loppu pelissä, paita on ihan kuiva siinä 

vaiheessa kun vuoro päättyy, - alle kir-
joittaneella ainakin.

Mukavia hetkiä kuntolentopallo
parissa; Pentti

Kun koulut alkoivat elokuun alussa ja 
koululaiset palasivat pulpettien ääreen, 
iloinen ja innokas äläkkä täytti taas 
koulujen pihat ja luokat. Hieman sa-
mankaltainen muutos tapahtui myös 
Korson koulun liikuntasalissa iltaisin. 
Junnulentiksen kausi oli pyörähtänyt 
jälleen käyntiin pitkän kesän jälkeen, 
ja juniorit olivat palanneet takaisin la-
jin pariin. Myös uusia tulijoita oli heti 
ensimmäisissä treeneissä, ja pitkin 
syksyä osallistujamäärät ovat edel-
leen vain kasvaneet lupaavasti. Tällä 
hetkellä ryhmässä on yhteensä noin 
20 junioria ikähaarukan ollessa 2005-
2010 syntyneissä. Lisääkin porukkaa 
mahtuu mukaan, eli mikäli lentopallo 
kiinnostaa, niin rohkeasti vain yhteyttä 
ja mukaan treeneihin kokeilemaan! 
Treenien lisäksi seuran junnutoimintaa 
voi tulla seuraamaan esimerkiksi liiga-
miesten otteluihin, kun olemme siellä 
pyörittämässä palloa ja pitämässä 
kentän kuivana. Myös hihasta saa tulla 
nykäisemään, jos on asiaa (:
Viime kausi päättyi Koven junioreilla 
tuttuun tapaan Poweriin kesäkuun 
alussa, joka tänä vuonna pelattiin Van-
taalla Myyrmäessä. Pidempi turnaus-
matka jäi siis välistä ja pelaajat nukkui-
vatkin yöt kotona. Päivisin kentillä oli 
kuitenkin täysi powerifiilis päällä, ja 
myös vanhempien oli helppo päästä 
mukaan turnauksen tunnelmaan, kun 
pelit olivat niin lähellä. Powerin jälkeen 
junnut jäivät muutamaksi kuukaudeksi 
kesälomille, ja lentopallosta tuli hie-
man taukoa. Pientä unohdusta ja ha-

puilua olikin ehkä havaittavissa syksyn 
ensimmäisimmissä treeneissä, mutta 
nopeasti kaikille palautui mieleen sor-
mi- ja hihalyönnit sekä aloitussyöttö. 
Ollaanpa tässä syksyn aikana nähty 
myös muutama hieno iskulyönti, ja 
jopa oikeaoppiset askeleet hyppyyn! 
Kehitystä tapahtuu siis koko ajan, ja 
osa asioista opitaankin valmentajien 
”selän takana” vanhempien toimesta. 
Aika mahtavaa, että laji innostaa koko 

perhettä mukaan! 
Tätä juttua kirjoitettaessa takana on 
jo ensimmäinen turnaus E-ikäisillä, ja 
meillä se sattui olemaan kotiturnaus. 
Saimme siis hyvän startin kauteen, 
kun heti alkuun pääsimme toimimaan 
porukalla kotijoukkojen voimin ja 
järjestämään turnauspäivää. Sarjassa 
pelaamme tällä hetkellä kahdella tyt-
töjoukkueella, E-min ja E-maj, ja mo-
lemmat joukkueet avasivatkin hienosti 

voittotilinsä jo heti ensimmäisessä tur-
nauksessa. Tästä on ilo jatkaa eteen-
päin! 
Harjoituksissa on tilaa uusille juni-
oreille, ja myös innokkaille valmen-
tajille löytyy varmasti mielekästä 
tekemistä. Allekirjoittaneen yhteystie-
dot löytyvät seuran nettisivuilta kor-
sonveto.fi/lentopallo, reippaasti vain 
yhteyttä! 

 Kia Helminen

Junnulentiksen terveiset
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Yhteistyö laajalla rintamalla antaa 
voimaa ja yksi tärkeistä yhteistyö-
kumppaneista Korson Vedolle on Kor-
son Eläkkeensaajat ry.
Eläkkeensaajien aktiivisia toimijoita 
on ollut mukana laajasti tapahtumis-
samme lippuja myymässä, kahviota 
hoitamassa, järjestyksenvalvojina ja 
jopa lehtien jakajina. Eläkkeensaajien 
kautta on tullut myös lentopallon lii-
gapeleihin jatkuvasti ihan uusia katso-
jia johtuen Astor Oy Matkapalvelun 
Eläkkeensaajien käyttöön ostamista 
kausikorteista.
Korson Eläkkeensaajat elävät tässä 
päivässä vahvoin kokemuksin ja Van-
taan vanhin Eläkkeensaajien yhdistys, 
Korson Eläkkeensaajat ry täytti 50-v 
viime syksynä mahtavin juhlin LU-
MOssa.
Puheenjohtaja Jouko Koskinen kertoi, 
että jäsenmäärä on kasvanut jatkuvasti 
vuosien varrella, perustettaessa se oli 
12 ja viiden vuoden päästä 120 ja viisi 
ja puoli vuotta sitten hänen ”astuessaan 
remmiin” jäsenmäärä oli 180 ja tänä 
päivänä 248 henkilöä.
Korson Eläkkeensaajat kokoontuvat 
joka keskiviikko kerhotapaamiseen. 
Se on monelle ikäihmiselle viikon ko-
hokohta ja sitä odotetaan. Korson Eläk-
keensaajien keskiviikkokerho alkaa 
kello 11.00, mutta heti kymmenen 
jälkeen alkaa reippaita ikäihmisiä kok-
oontua Korson Nuorisotiloihin joissa 
on ollut aina ”ryysis”, YLI  100 paikal-
la (ennätys tähän mennessä 144). Ker-
hoissa välitetään, ketään ei jätetä yk-
sin. Ikäihmisten karmein ongelma, yk-
sinäisyys halutaan voittaa. 
Vapaaehtoistyö on suomalaisen yht-
eiskunnan voimavara. Järjestöt tekevät 
korvaamatonta työtä ihmisten hyvin

voinnin ja hyvän elämän eteen. Tämän 
työn taloudellinen ja inhimillinen arvo 
on mittaamaton. Monenlainen ja mo-
nien toimijoiden yhteistyössä edistämä 
hyvinvointi tuottaa tälle yhteiskunnalle 
paljon hyvää.
On ensiarvoisen tärkeää, että Korsossa 
pyörii aktiivinen ja vireä Eläkkeen-
saajayhdistys, jolla on perinteitä ja 
osaamista toiminnassaan. Koko Van-
taalla ikäihmisten määrä tulee edelleen 
lähitulevaisuudessa kasvamaan, mikä 
korostaa kaikkien Eläkkeensaajayh-
distysten sekä vapaaehtoistoiminnan 
tärkeyttä.
Koko ajatukseen hyvinvointiyh-
teiskunnasta on kuulunut lähtemät-
tömästi niiden arvostaminen, jotka 
ovat oman kortensa kantaneet yhteisen 
hyvän eteen. Eläkeläiset ovat juuri ni-
itä miehiä ja naisia, jotka tästä työstä 
ansaitsevat tulla huomioiduiksi.
Eläkkeellä olevat ihmiset vaikuttavat 
kaikkialla yhteiskunnassamme. Emme

 

tulisi toimeen ilman isovanhempi-
en lastenhoitoapua tai eläkeläisten 
yleishyödyllistä talkootyötä. Eläkeläi-
set auttavat naapureitaan, osallistuvat 
ystävätoimintaan ja toteuttavat mo-

nenlaista vapaaehtoistoimintaa. Meillä 
nuoremmilla sukupolvilla on paljon 
opittavaa tästä toiminnasta ja elämä-
nasenteesta. Eläkeläiset ansaitsevat 
siten kaiken arvostuksemme. Erityises-
ti päättäjien tulee kunnioittaa ja vaalia 
eläkeläisten suurta panosta ja ponniste-
luja yhteiskunnan hyväksi.
Joskus tuntuu kuin vanhemmat ikäih-
miset nähtäisiin pelkkänä yhteiskun-
nan menoeränä. Heistä puhutaan 
numeroina ja prosentteina, tehokkuus-
vaatimusten ja kustannusten onttojen 
fraasien kautta. Tämä on täysin väärä 
ajattelutapa.
Ikäihmiset ja eläkeläiset ovat valtava 
voimavara. Päättäjien tulee ymmärtää 
tämä jokaisena päivänään niissä luot-
tamustehtävissä, joihin kansalaiset 
ovat heidät valinneet yhteisiä asioita 
ajamaan. Arvostus täytyy antaa niille, 
joille se kuuluu muutenkin kuin juh-
lapuheina ja kurjina päätöksinä.

Tapahtumissa mukana
Korson Eläkkeensaajat ovat 
järjestäneet jo useana vuonna kevätkar-
kelot LUMOsalissa ja niin tulevana-
kin vuonna 4.4.2018 ja Lumosali oli 
täynnä uusmaalaisia Eläkkeensaajia. 
Ohjelma oli monipuolinen, mm. tan-
gokuningas Teijo Lindström, ja etenee 
minuutilleen niin tässä kuin muissakin 
tapahtumissa. Eläkkeensaajat tulevat 
osallistumaan myös omalla ohjelmal-
laan Vetomarkkinoille sekä Korson 
kyläpäivään.
Lisää kuvia (liitteenä olevat ovat ul-
koilupäivästä toukokuulta) löytyy ko-
tisivuiltamme http://korso.elakkeen-
saajat.fi/  ja sieltä löytyy myös muuta 
toimintaamme liittyvää ajankohtaista 
tietoa ja aina voi myös soittaa 0400 
402 172 tai lähettää sähköpostin jouko.
koskinen@ajm-konsultit.fi 
Tervetuloa myös uudet mukaan 
toimintaamme, muutama vielä sopii ja 
meillä ”relaa” välittömin positiivisen 
tunnelmin.
Kuvat: Altti Veisiö
Teksti: Jouko Koskinen, puheenjohtaja

Korson Eläkkeensaajat ry
Yhteistyötä ikäihmisten kanssa

Mölkkyä Etelälahdessa

Makkarat riittää

Onnistumisen riemua
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Roskapoliisin palsta

Jätevoimalassamme sinun ja 
1,5 miljoonan muun roskapussit saavat 
uuden elämän ympäristöystävällisenä  

ja  edullisena Roskasähkönä.

Tilaa Roskasähköä: 
www.vantaanenergia.fi

ROSKAN UUSI
 ELÄMÄ.

Hävikkiviikko - tiesitkö, että 
joka kymmenes leipäpala, 
peruna tai hedelmä päätyy 
roskiin?
Tilastojen mukaan suomalaiset 
kotitaloudet heittävät syömäkel-
poista ruokaa roskiin 120 – 160 
milj. kg vuodessa. Henkeä koh-
den tuotamme kotitalouksissa 
ruokajätettä n. 23 kg vuodessa. 
Tämä määrä verottaa jokaisen 
suomalaisen lompakkoa n. 125 
€:lla vuodessa. Olisiko sinulla 
tälle rahasummalle muutakin 
käyttöä? (Motiva, mmm.fi, saa 
syödä)

Miten voit vähentää ruoka- 
hävikkiä kotona? 
• Tee kauppalista tai ota valoku-
va jääkaapin sisällöstä kauppaan 
lähtiessä ja katsele sitten kau-
passa mitä siellä jääkaapissa on 
jo valmiina. Tämä toimintamal-
li saattaa estää turhan ruoan os-
tamista.
• Älä heitä ruokia roskiin, jos 
niistä voi valmistaa vielä seuraa-
vana päivänä aterian tai osan 
ateriasta. Esim. keitettyjä peru-
noita voi hyödyntää salaatissa, 
paistettuina, juustoperunoina jne.
• Kovaksi menneen ruisleipävii-
paleen voi paahtaa ja vaaleista 
kovista leipäviipaleista voi tehdä 
korppujauhoa, jonka voi käyttää 
esim. lihamureketaikinassa.
• Tähteeksi jääneet aamupuurot 
voi hyödyntää esim. sämpylä- tai 
leipätaikinaan.

• Nahistuneista juureksista ja 
vihanneksista voi valmistaa 
maukkaita sosekeittoja. Raasteita 
voi käyttää sämpylätaikinoihin.
• Tarkista aina tuotteiden 
päiväysmerkinnät ja mieti eh-
ditkö käyttää tuotteet ajoissa.
• Älä hamstraa tarjoustuotteita, 
joita et ehdi käyttää.
• Pidä jääkaapissa järjestys niin, 
että tuoreimmat tuotteet ovat 
jääkaapin takaosassa ja ensin 
käytettävät edessä.
• Muistathan, että ruokajätteen 
paikka on biojäteastiassa, ei 
sekajätteen joukossa.

Ajankohtaista muovinlajit-
teluasiaa
Taloyhtiöillä on mahdollisuus 
tilata HSY:ltä ( HSY.fi -> muo-
vipakkaukset kiertoon asuinkiin-
teistöltä) jätehuoneisiin keltaisia 
muovinkeräysastioita. Muista 
tilata myös ohjeet jätekatoksen 
seinälle.
Pientalojen asukkaille Korsossa 
on muovinkeräilypiste osoittees-
sa Huuhkajantie 1.
Ohjeita muovinlajitteluun:
Suurin osa kotitalouksissa päivit-
täin syntyvästä muovista on pak-
kauksia. Tyhjät muovipakkauk-
set kuten 
• jugurtti-, viili- ja rahkapurkit, 
voi- ja margariinirasiat
• juustokääreet, muoviset leipä-
pussit

• muovikelmut, muovipussit
• leikkelepakkaukset, muoviset 
ruokapakkaukset esim. jauhe-
liha-  ja broileripakkaukset
• muoviset mehupullot, kanis-
terit ja purkit (korkit ja kannet 
erikseen)
• shampoo- ja hoitoainepullot
• tiskiainepullot, pyykinpesu-
ainepullot
voi laittaa muovinkeräykseen. 
Huuhtaise tai pyyhkäise tyh-
jät pakkaukset tarvittaessa. 
Sellainen puhtaus riittää, josta 
ei aiheudu hajuhaittoja. Muut 
muoviesineet esim. risat lelut, 
keittiövälineet, muovihanskat ja 
sadevaatteet sekä epäselvät ta-
paukset kuuluvat sekajätteeseen.
Mikäli esimerkiksi muovin-
keräys tuottaa harmaita hiuksia, 
voit kutsua roskapoliisin kylään 
kertomaan aiheesta tarkemmin 
osoitteessa www.vantaanenergia.
fi/roskattominkaupunki.  
Tiesitkö, että 2 kg sekajätettä 
palaessaan tuottaa sähköä neljän 
tunnin ajaksi TV:n katseluun?
Oletko huomannut, että VAN-
TAA DUCKS’in kotipeleissä ot-
teluohjelmat lajitellaan aulassa 
olevaan pahvilaatikkoon. Kiitos, 
kun lajittelet.
Pidetään yhdessä Korso siistinä 
ja lajitellaan roskat oikeisiin as-
tioihin

Apunanne Heini, Vantaan Ener-
gian roskapoliisi 


