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Harrasteliikunnan syysterveisiä
Korson Vedon harrasteliikunnan toiminta käyn-
nistyi syyskuun alussa tuttuun tapaan Leppä-
korven koululla. Ryhmäliikuntaharjoittelu on 
tehokas tapa pysyä kunnossa ja pitää samalla 
hauskaa hyvän musiikin tahdissa. Edellisvuo-
den tapaan toimii kuluvalla kaudella vain yksi 
aerobic-ryhmä. Jumppaamme maanantaisin 
klo 19.00–20.00 ja tuntinimikkeenä on Zum-
ba-kiinteytys. Mukaan voi hyvin tulla myös 
kesken kauden. 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 hitaam-
malla tempolla. Liikkuminen on hauskaa ja 
syke nousee huomaamatta. Tunneilla kaikki 
saavat tanssia omalla tyylillään ja antaa musii-
kin viedä.
Osallistumismaksu on koko vuodelta (syys-
toukokuu) 105€, johon sisältyy myös Korson 
Vedon jäsenmaksu kaudelle 2018–2019.
Lisätietoja harrasteliikunta-asioissa voit kysyä 
osoitteesta: suvi.hautajoki@eduvantaa.fi
Suvi Hautajoki
harrasteliikuntajaoston vetäjä
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Puheenjohtajan palsta
Upea kesä on kääntynyt syksyyn. 
Oikeastaan vieläkin nyt syyskuun lop-
pupuolella on vaikea ilmojen puoles-
ta uskoa, että ollaan näin pitkällä 
syksyssä. Jo noin kuukausi sitten 
aloitimme syksyn harrastukset eli sii-
tä päätellen kohti talvea ollaan hyvää 
vauhtia menossa. Saleilla on ollut 
runsaasti väkeä ja siitä päätellen tästä 
85. toimintavuodesta tulee edellisiä 
kausia vilkkaampi.
Lentopallojaoston puolella ilonaihee-
na on erityisesti lentopallokoulu-
toiminnan uudelleen käynnistyminen. 
Tätä kautta lajiin tulee uusia harrasta-
jia. Toinen erityinen tyytyväisyyden 
aihe on minulle se, että lentopallojaos-
toon valittiin uusi vetäjä. Kai Tuulari 
on vuosia luotsannut naisten ykkös-
joukkuetta valmentajana, mutta nyt 
toimenkuva laajeni myös lentopallo-
jaoston vetäjäksi. Uskon, että jaoston 
toiminta tulee Kaitsun jämäkässä ot-
teessa terävöitymään.
Liigalentopallon puolella uudistumista 

on tapahtunut eniten pelaajapuolella. 
Uusia pelaajia on neljä. Ulkomaalais-
vahvistukset vaihtuivat lopulta kaik-
ki, vaikka Alpar Szabon kanssa meil-
lä olikin optio tulevasta kaudesta. 
Alpar valitsi kuitenkin rahakkaamman 
sopimuksen Saksasta ja Ducks-ura jäi 
kolmivuotiseksi. Nyt joukkueeseen 
ovat liittyneet brasilialaiset Thiago 
de Sousa Maciel hakkurin tontille ja 
Leonardo Gomes Batista yleispelaa-
jaksi. Heiltä odotamme vahvaa isku-
voimaa hyökkäyksiimme. Joukkueen 
passarit vaihtuivat myös. Akseli Lan-
kinen palasi kotiseudulleen Kuopiossa 
vietettyjen vuosien jälkeen ja Joona 
Väänänen palasi myös kotiseudul-
leen Kuortaneelta. Näin passariosasto 
on joukkueessamme hyvässä jär-
jestyksessä. Koska joukkue on voimis-
tunut, päätimme myös uudistaa lo-
goamme ärhäkämpään suuntaan. Uusi 
logo kuvastaa joukkueen halua päästä 
mukaan mitalikamppailuihin. Edelli-
sen kerran olimme mitalikamppailuis-

sa keväällä 2004 ja siitä on kulunut jo 
sen verran kauan, että sinne pitäisi taas 
päästä. Uskon, että olemme keväällä 
tässä tavoitteessa.
Yksi iso uhkakuva kuitenkin on. 
Sähköiset yo-kirjoitukset vievät sali-
vuoroja syksyllä tärkeimpään har-
joitusaikaan kahden viikon ajalla ja 
keväällä kolmen viikon ajalla pudo-
tuspelien aikaan. Asiaa on kaupungin 
tasolla yritetty ratkoa jo vuosien ajan 
ja urheilun harrastajien kannalta ei ole 
päästy mihinkään ratkaisuun, vaan 
salivuorot on menetetty. Toivon, että 
tekninen kehitys yltää myös sähköisiin 
yo-kirjoituksiin ja salivuoroja ei mene-
tetä aataminaikuisten viritysten takia, 
joita liikuntasaleihin nyt kirjoituksia 
varten rakennellaan!
Painipuolella on jatkunut viime vuo-
sien positiivinen kehitys harrasta-
jamäärien osalla. Nassikoita kiinnos-
taa paini lajina ja kaverin kanssa on 
mukava vääntää luvan perästä. Kun-
topainijat ovat myös löytäneet tiensä 

Lumon painisaliin.
Tervetuloa mukaan toimintaamme!
Urheilullisin terveisin
Ari Koskenoja

www.korsonveto.fi

Harrasteliikunta

Julkaisija:
Urheiluseura Korson Veto ry
www.korsonveto.fi
Vetolaista on julkaistu
vuodesta 1991

Päätoimittaja:
Ari Koskenoja

Painos:
11500 kpl

Taitto:
Esa Parviainen

VETOLAINEN

www.korsonveto.fi

Korson Veto ry:n johtokunta ja jaostot
Johtokunta kaudella 2018-2019
Puheenjohtaja: Ari Koskenoja 050 644 78 ari.koskenoja@kolumbus.fi
Varapuheenjohtaja: Heini Manninen 040 716 6458 heini.manninen@saunalahti.fi.
Sihteeri/jäsenkirjuri: Juha Niskanen 040 5312155 juha.niskanen@ysaatio.fi
Jäsenet: Kia Helminen 045 6775177 helminenkia@gmail.com
 Rauno Vallin 040 862 6507 rauno.vallin@cinia.fi
 Ali Harlin 040 5332179 ali.harlin@vtt.fi 
 Tuomas Kilpiniemi 040 738 8369 tuomas.kilpiniemi@pp.inet.fi 
 
Jaostojen yhteystiedot kaudella 2018-2019  

Liiga Vantaa Ducks: Rauno Vallin 040 862 6507 rauno.vallin@cinia.fi
Lentopallo:   Kai Tuulari 040 5549379 kai.tuulari@kolumbus.fi
Paini:  Tuomas Kilpiniemi 040 738 8369 tuomas.kilpiniemi@pp.inet.fi 
Harrasteliikunta: Suvi Hautajoki 040 507 5751 suvi.hautajoki@eduvantaa.fi 
Iltapäiväkerho:  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

Kaikkien kesä on sujunut kommelluk-
sitta ja olemme olleet terveinä. Jokai-
nen on tehnyt omia treenejään kesän 
aikana vapaasti.
Meidän kautemme alkaa Jyväsky-
lässä Homenokka turnauksessa 29 – 
30.9.2018. Turnaukseen osallistuu 119 
joukkuetta, sarjoja on 16.
Meidän sarjassamme on seitsemän 
joukkuetta mukana.
Joulukuussa (1-2.12) osallistumme 
Kolibri-turnaukseen Tampereella.
Keväällä taistelemme Suomen mes-
taruudesta.
Leidien mietteitä:
”Leideillä on aina hauskaa hienon 
yhteisen pelin, lentopallon ansiosta”, 
Tuula toteaa
”Meille pelaaminen on juhlaa tasaisen 

arjen keskellä.”
”Meitä Leidejä yhdistää paitsi rakkaus 
lajiin, myös helposti päätään nostava 
kilpailuhenki.”
”Iän karttuessa jokainen joutuu
väistämättä sopeuttamaan pe-
laamistaan kehon rajoitteisiin. Samalla 
hyvät alkulämmittelyt tulevat entistä 
tärkeimmiksi.”
“ Lentopallo on meille “Ducksien Lei-
deille” ystävyyden, yhteisöllisyyden 
ja liikunnan iloa koossa pitävä voima-
vara.”
Olemme tietenkin Vantaan Ducks’ien 
faneja ja toivotamme heille onnistu-
nutta pelikautta.
Kuvan henkilöt ylhäältä vasemmalta 
Raija, Marja-Liisa, Leena, Tuula, 
Erja. Edessä vasemmalta Heini, Mer-
ja, Anneli

KOVE-LEIDIT ovat valmiina uuteen lentopallokauteen

Valot sammuu?
Ei ihan vielä vaikka lähellä oli. Viime 
kauden joukkueesta liki puolet päätti, 
että KoVessa pelaaminen riittää - aina-
kin toistaiseksi, salin ovia toki pidetään 
auki, jos mieli muuttuu.
Sarjaan ilmoittautuminen jäi viimei-
seen päivään, kun päivää aiemmin pi-
detyssä palaverissa löytyi riittävästi 
pelaajia, jotka olivat valmiita sitoutu-
maan tavoitteelliseen harjoitteluun ja 
pelaamiseen. Viime kaudesta samana 
jatkava valmennus oli jo aiemmin 
sitoutunut jatkamaan, kunhan vain pe-
laajia on riittävästi.
Kesän harjoittelu oli aiempaa enem-
män pelaajien omatoimisuuden va-

rassa ja harjoituspäiväkirjoja tutkiessa 
saimme iloksemme huomata, että var-
sin monipuolista liikuntaa pelaajat ovat 
harrastaneet. Lajiharjoituksissa paikal-
la olleiden kanssa jauhettiin perusasioi-
ta, monen mielestä varmasti kyllästy-
miseen asti. Tämä oli kuitenkin valittu 
tämän kesän painopisteeksi harjoitte-
lussa. Osaltaan tähän vaikutti se, ettei 
paikalla ollut passaria koko kesänä.
Outi päätti viime keväänä, että on 
perinteisen vuosihuollon aika ja tällä 
kertaa remontista toipuminen kestää 
joulukuulle. Onneksemme saimme jo 
keväällä ensi tuntumaa uudesta pas-
sarista, jonka kanssa pidetyllä molem-
minpuolisella “all in” try-outilla ja 
lyhyellä keskutelutuokiolla onnistuim-

me vakuuttamaan toisemme. Passari 
oli kesän kotimaisemissaan jo aiemmin 
sovituissa kesätöissä, joten saimme 
muutamissa lajiharjoituksissa nauttia 
toinen toistaan vaihtelevemmista kes-
kitorjujien, liberoiden ja yleispelaajien  
passeista.
Kesän aikana huhuja liikkui paluu-
muuttajasta ja parista uudesta pelaa-
jasta. Tämä osoittautuikin todeksi ja 
näiden uusien pelaajien tultua mukaan 
saimme sitoutuneita pelaajia riittävästi 
joukkueeseen. Tämän myötä rooli-
tukset ja harjoittelun painopiste ovat 
muuttuneet aiemmasta. Nämä muutok-
set tulevat yllättämään vastustajat, 
katsojat ja oman joukkueen jäsenet. 
Pari viikkoa sitten kävimme avoimessa 

Stadin mestaruusturnauksessa hake-
massa tuntumaa joukkuepelaamiseen. 
Se osoitti, että asioita ollaan jälleen 
tehty oikein, mutta matka on vasta 
alussa. Tuleeko tällä kaudella enem-
män myötä- vai vastamäkeä sen näyt-
tää kaksinkertainen runkosarja.
Uutena tälle kaudelle tulee sähköinen 
pöytäkirja kaikkiin sarjoihin ja aina-
kin ennakkotietojen mukaan tuon pitäi-
si mahdollistaa livescore seurannan. 
Tähän toki ei kannata tuudittautua, 
vaan kannattaa tulla seuraamaan pelejä 
paikan päälle ja pienen tauon jälkeen 
taas nauttimaan kaffetta ja pullaa pelin 
ohessa.

-Kaitsu-

N1, 2-sarja

3-sarjassa pelaava Korson Vedon aivan 
sumee 3-joukkue on jälleen ilmoit-
tautunut sarjaan ja odotteleekin sarjan 
alkamista innokkain mielin. Kesän 
jälkeen mieli on virkeä ja paluu pe-
likentille pyörii pelaajien mielissä. 
Kesällä jokainen kuitenkin piti lii-
kuntaa yllä kukin omalla tyylillään. 
Osa kävi pelaamassa biitsiä, osa kes-
kittyi muihin urheilulajeihin ja osa su-
meista naisistamme kävi pokkaamassa 
Toijala Volleyssa piikkipaikan. Kesän 
aikana oli myös hyvä viedä ajatukset 
ihan muualle kuin lentopalloon ja kes-
kittyä esimerkiksi perheen kanssa vie-
tettyyn laatuaikaan. Sen jälkeen jaksaa 
taas painaa treenien ja pelien parissa. 
Ennen kauden alkua on hyvä muistella 
viime kautta. Kokonaisuudessaan kau-
si meni hyvin, sillä alkusarjan jälkeen 
päästiin pelaamaan ylempään jatkosar-
jaan. Kevään pelit sujuivat suorastaan 
loistavasti, mutta ylemmässä jatkosar-
jassa peli ajoittain takkuili. Tästä on 
kuitenkin päästy yli ja uutta kautta var-

ten ollaan keskitytty suoristamaan mut-
kia ja kehittämään peliä entisestään. 
Pelin hiomista on auttanut se, että pe-
laajat ovat päässeet treeneihin aiem-
paa paremmin ja lisäksi uusia kasvoja 
on liittynyt niin treeni- kuin pelirin-
kiinkin. Treeneissä on päästy hyvin 

pelaamaan ja pallotun-
tuma alkaa löytymään 
kaikilta kesän jälkeen. 
Kauden alkua lähestyt-
täessä joukkue alkaa 
olla valmiina tositoimi-
in! 

KoVe N3 suuntaa iloisin mielin uuteen kauteen 
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Paini

Korson Vedon syksyn harras-
tuskausi painijaostossa on alkanut 
kaikkien ryhmien osalta. Pääosaa 
näyttelee jaoston toiminnassa ju-
nioriryhmien harjoitukset. Kaikkia 
harjoitusryhmiä seuratessa on ilois-
ta nähdä oivalluksia ja kehitystä. 
Ja koska kyseessä on harrastus, 
jota tehdään vapaaehtoisten ja tal-
kootyöllä, on voimanlähteenä olta-
va muuta motiivit kuin raha. Meillä 
aikuisilla on usein  harhakuvitelmia 
lastemme harrastusten tavoitteena 
olevan urheilumenestys. Harhaku-
vitelmalla tarkoitan sitä pientä osaa 
harrastajista, joka kykenee ja ha-
luaa päästä huipulle aikuisten sar-
joissa. Tästä voidaan erottaa vielä 
pienempi osa kansainvälisesti me-
nestyviä urheilijoita. En tarkoita 
tässä, ettei urheilumenestystä voisi 
ja kannattaisi tavoitella, vaan sitä 
tosiseikkaa, että  urheiluharrastuk-
sessa on paljon muita, varmasti 
rahaakin arvokkaampia asioita.
Ensimmäisenä omalla listallani 
ovat elämänmittaiset ystävyydet. 
Urheilussa olen tavannut ihmisiä, 
joiden kanssa olen yhä tekemi-
sissä. Nuo parhaat ystäväni tava-
tessani uudelleen vuosien jälkeen 
ja voimme jatkaa juuri siitä, mihin 
olemme jääneet. Urheilu on su-
kupolvia ja eri taustoja yhdistävä 
tekijä.
Toisena hyötynä olen ollut onnekas 
saadessani olla juniorina seurassa, 
jossa on panostettu käytöstapo-

jen opetteluun ja sosiaalisuuteen. 
Kamppailu-urheilu painissa näiden 
luulisi olevan automaatio, mutta il-
man poikkeuksia en varmasti osaisi 
sille antaa arvoa, joka sille kuuluu. 
Näitä taitoja ja kokemuksia käytän 
yhä elämässäni ja kiitän valmenta-
jaani siitä kaukonäköisyydestä, jota 
hän harjoitti meihin alusta alkaen.
Kolmanneksi urheilun perimmäi-
nen merkitys on antaa terveyttä. 
Säännöllinen harjoittelu pitää yllä 
ihmisen suorituskykyä, sen tavoite 
on tuottaa fyysistä ja henkistä 
terveyttä ikään katsomatta. Mei-
dän terveytemme ei ole itsestään- 
selvyys, vaan sitä tulee pitää yllä. 
Opituilla hyvillä liikkumisen tavoil-
la voimme luoda itselle terveyttä 
hyvää oloa.
Korson Vedon painijaoston toimin-
nalliset tavoitteet nojaavat näihin 
kolmeen periaatteeseen, unoh-
tamatta tervettä kilpailuhenkeä, kil-
pailun avulla voimme tulla parem-
miksi.

Korson Vedon 2018 harjoitus-
ryhmät:
Painikoulu on suunnattu pääasial-
lisesti alakouluikäisille tytöille ja 
pojille. Toimintakauden tavoitteena 
on vakiinnuttaa harjoittelu. Har-
joitusten lajinomaisen harjoittelun 
avulla kehitetään koordinaatiota, 
liikkuvutta ja motoriikkaa - lihas-
kuntoa unohtamatta. Painin fyysi-
sen harjoittelun lisäksi kannustetaan 

säännölliseen ja omalle ikäkaudelle 
sopivien vastuiden kantamiseen, 
kuten esimerkiksi omista varusteis-
ta huolehtimisen. Painikoulun har-
joitukset järjestetään kaksi kertaa
viikossa.
Nassikkapainin tavoitteena on 
yleisesti luoda liikunnan har-
rastamisesta positiivinen mielle-
yhtymä lapselle. Nassikoiden fyy-
sisen harjoittelun tavoitteena on 
kehittää perusmotorisia taitoja ja 
fyysisyyden lisäksi tavoitteena on 
luoda malli ryhmässä harjoitte-
lemisesta. Painikoulun harjoituk-
set järjestetään kerran viikossa ja 
toiminta on suunnattu alle seit-
semän vuotiaille pojille ja tytöille.
Painin aloittaminen ei vaadi muuta 
kuin kiinnostusta tutustua uuteen 

lajiin sekä halua liikkua. Sopivin 
ikä nassikkapainiin on 5-6 vuotta.
Kuntopaini on aikuisten liikunta-
ryhmä miehille ja naisille, jossa voi 
kehittää fyysistä kuntoaan ja kamp-
pailla ilman ennakkotietoja ja tai-
toja painista. Harjoitukset ovat pai-
nille tyypillisiä ja kamppailutilan-
teet sovitetaan harrastajien kykyjen 
mukaan. Kuntopaini sopii niin mie-
hille kuin naisille. Halutessasi edul-
lisen ja tehokkaan liikuntaharras-
tuksen on kuntopaini hyvä valinta. 
Kuntopainiin voivat osallistua yli 
viisitoistavuotiaat.
Lisätietoja Tuomas Kilpiniemi
0407388369
tuomas.kilpiniemi@pp.inet.fi

Syyskauden aloitus

Nassikkapaini: Enni, Hilda, Rasmus, Siiri, Lauri, Jenna, Juju, Elias, Eero, Kasper, Oliver, Lauri ja Iida

Notkeutta ja vireyttä
Olo voi tuntua jäykältä ja jalat on valettu betonista. Pientä liikettä 
ehkä, ei ainakaan pahitteeksi. Useilla meillä on lisäksi selän kanssa 
haasteita, ja syyt johtavat melko usein sisälihasten kunnon heikke-
nemiseen. Notkeutta ja vireyttä voi saada myös ilman hampaiden 
kiristelyä. Kevyt voimistelu ja hallittu lihasten aktivointi muutaman 
kerran viikossa auttaa kummasti. Ja ryhmässä se on hauskempaa.

Nyt olisi ensikertaa tarjolla viikonlopun iloksi veryttelyä ja vanut-
telua tarjolla.

Lisätiedot alkamisajan kohdasta ja paikasta Korson Vedon 
kotisivuilta www.korsonveto.fi/paini Ota ja kokeile ennen lep-
poisaa liikettä ja hyvää oloa!
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Paini

Painikoulu 1:Roope, Elias, Aino, Jiri, Roope, Alex, Arvi, Viljami, Onni ja Eetu

Painikoulu 2: Osku, Mikko, Roope, Anton, Santeri, Arvi ja Elias. Kuvasta pois Roope H, Timo ja Aino
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Miesten mestaruusliiga

Nro 2   Lassi Nurminen
Keskitorjuja

Synt. vuosi 1994
Pituus 196 cm

Nro 4   Antti Vallin
Keskitorjuja

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
Hakkuri

Synt. vuosi 1993
Pituus 196 cm

Nro 10   Kalle Kattelus
Yleispelaaja, libero

Synt. vuosi 1998
Pituus 188 cm

Nro 1   Joona Väänänen
Passari

Synt. vuosi 1999
Pituus 186 cm

Nro 11   Thiago Maciel
Hakkuri

Synt. vuosi 1985
Pituus 197 cm

Ismo Tuominen
Päävalmentaja

Satu Lehto
Valmentaja

Nro 8  Pasi Hyvärinen
Yleispelaaja, libero

Synt. vuosi 1987
Pituus 184 cm

Nro 6   Leo Jack
Yleispelaaja

Synt. vuosi 1987
Pituus 192 cm
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Miesten mestaruusliiga

Nro 12   Toni Kankaanpää
Yleispelaaja

Synt. vuosi 1984
Pituus 194 cm

Nro 16   Juho Kaunisto
Yleispelaaja

Synt. vuosi 1998
Pituus 206 cm

Rauno Vallin
Liigajaoston vetäjä

Juhani Savolainen
Joukkueenjohtaja

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 17   Akseli Lankinen
Passari

Synt. vuosi 1997
Pituus 194 cm

Sofia Lehto
Huoltaja

Takarivi vasemmalta: Satu Lehto, Thiago Maciel, Atte Rissanen, Juho Kaunisto, Antti Vallin, Lassi Nurminen, Atte Kyrölä ja Ismo Tuominen.
Eturivi vasemmalta: Leo Jack, Toni Kankaanpää, Kalle Kattelus, Joona Väänänen, Pasi Nurminen ja Akseli Lankinen. Kuvasta puuttuu Karl Külaots. 
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Uudet tavoitteet

Miesten mestaruusliiga

Huiman viime kauden lopun jälkeen 
on seuramme asettanut uudet tavoit-
teet. Nyt ei enää tyydytäkään pelkkään 
play-off paikkaan, vaan tavoitellaan to-
sissaan mitalipelejä. Pakko vielä vähän 
kääntää viime kauden lopusta puukkoa 
haavassa ja muistella kahta viimeistä 
puolivälierää VaLePaa vastaan. Sas-
tamalan kotipyhätössä nitistettiin 3-2 
voitto, jota kukaan ei odottanut. Se 
voitto poiki neljänteen peliin kohta- 
laisen hurmoksen hienolle Energia-
Areenalle. Monet sanoivat sen olleen 
kauden kovin lentopallopeli Suomessa. 
Niin se olikin, kun katseli välierien ja 
muiden mitalipelien tasoa ja tuloksia. 
Voidaan sanoa meidän olleen 15 cm:n 
päässä viidennestä pelistä. Ihan ei voit-
toon riittänyt, mutta yllättävän hyvä 
maku jäi kauden lopusta. Jospa tällä 
kaudella puolivälierävastustaja olisi 
muu, kuin runkosarjan ykkönen tai 
kakkonen.

Taas on joukkueessa tapahtunut  uu-
siutumista. Pari unkarilaista vaihtui 
pariin brasilialaiseen. Saimme koke-
nutta hyökkäysvoimaa ja nämä pojat 
ovat pelanneet aikalailla erilaisissa 
paikoissa. Thiago viime kaudella 
Espanjan finaaleissa. Aikaisem-
min hän on pelannut mm. Turkissa. 
Häneen tutustuin muutama vuosi sitten 
Rovaniemellä, jonne hän tuli avuksi 
play-off peleihin. Leo on pelannut 
Indonesiassa, Libanonissa, Portu-
galissa ja viime kaudella Brasilian 
superliigan Carumurussa. Katsotaan 
mitä Suomen ja Korson talvi ja loska 
saavat aikaan. Veikkaan, etteivät Belo 
Horizonten miehet  siitä laannu.  
Passariosasto meni remontissa myös 
täysin uusiksi ja maajoukkuepassareita 
saimme jopa tuplasti. Akseli Lankinen, 
esitti hienoa peliä maajoukkueen Eu-
roopan liigassa. Toinen maajoukkueen 
edustaja on Joona Väänänen, pelasi 

nuorten nuorten EM-kisoissa kesällä. 
Positiivista on myös konkariosaston 
Kankaanpää ja Kyrölä hyvä kunto ver-
rattuna viime kauden alkuun. Vuosi 
sitten kaverit vetelivät treeneissä kumi-
nauhoja kuntouttaakseen ja tänä kesänä 
on päästy treenaamaan hyvällä tasolla. 
Tärkeä pointti on myös Pasi Hyväri-
sen jatkaminen joukkueessa, on aika 
tervetullutta saada Suomen kaikkien 
aikojen paras libero edelleen meille. 
Pasi mahdollisesti auttaa joukkuetta 
myös yleispelaajan roolissa kauden 
mittaan. Lisää uudistuksia tuli myös 
fysiikkavalmennuspuolelle. Tapani 
Keränen tuli mukaan tiimiin. Tapani 
toimii Beach-volleymaajoukkueen 
fysiikkavalmentajana, sekä toimii  
Urhea:ssa tällä hetkellä.
Myös joukkueen logo on uudistunut. 
Ankasta on tullut ärhäkämpi. Tavoite 
pelata ärhäkkää, viihdyttävää ja voit-

tavaa lentopalloa. 
Kummelin sanoin:
Matalalla profiililla käy voittajan tie. 

 Iska

Vantaa Ducksin kausi 2017 - 2018 jätti 
peliesitysten osalta hyvän jälkimaun 
kauden alun tahmeudesta huolimatta. 
Ankkojen peli-ilme puolivälierissä 
VaLePaa vastaan säväytti ja antoi 
vankat eväät kauden 2018 - 2019 
joukkueen kokoamiseen. Tavoitteeksi 
laitettiin, että joukkueen kokoonpano 
saadaan valmiiksi mahdollisimman 
aikaisin. Tässä onnistuttiin. Lyön-
tivoimaa ja aggressiviisutta haluttiin 
lisää ja passariosastolle muutosta. 
Joukkue on sopiva sekoitus tuttuja 
ankkoja, joita täydentävät odotuksia 
nostattavat uudet nimet. Joukkueen 
kannalta tärkeä uutinen oli ankkaikoni 
Toni Kankaanpään päätös puolivälie-
rien lopputunnelmissa jatkaa uraansa 
vielä kauden 2018 - 2019. Yleispe-
laajaosasto oli näin saanut tukipilarin. 
Kankaanpäähän voi pelata myös libe-
rona.
Passariosasto herättää paljon odotuk-
sia. Passareiden harjoittelua on tule-
valla kaudella “mentoroimassa” Duck-
sin pelaajasopimusneuvottelutkin 
hoitanut Petteri “Petsku” Laurila. Pet-
terin kunnioitusta herättävä kokemus 
passarina tuo Akseli Lankisen ja Joona 
Väänäsen kehittymiselle selkeän lisä-
edun. Akseli teki kesällä läpimurron 
Suomen miesten maajoukkueeseen. 
Joona on puolestaan tuttu nuorten 
maajoukkueesta. Akselin kasvattaja-
seura on Perttulan Tähti ja Joonan jär-
venpääläinen Blues Volley. 
Hakkuripuolelta löytyy vasenkätinen 
brassi, Thiago Maciel ja oikeakätinen 
Karl “Kalle” Külaots. Kilpailu tällä 
pelipaikalla auttaa varmasti joukkuetta 
pitkän sarjakauden aikana. 
Yleispelaajaosasto on sekoitus koke-
musta ja nuoruuden nälkää. Viidelle 
yleispelaajalle on tilattu myös libero-

paita, joten kauden aikana saadaan 
jaettua pelikuormaa useimmille 
harteille. Toni Kankaanpää ja Atte 
Kyrölä ovat kokeneita Mestaruus-
liigan työmyyriä. Toni ylittää kauden 
reilusti kolmensadanviidenkymmenen 
ottelun rajapyykin. Attekin lähestyy 
kauden lopussa kolmensadan ottelun 
määrää. Leo Jack tuo ammattipelaajan 
voimaa ja nopeutta. Kalle Kattelus ja 
Juho Kaunisto tavoittelevat lopullista 
läpimurtoa.  Lisäksi liberolegenda Pasi 
Hyvärinen hakee liberopelaamisen 
oheen haastetta kehittää itseään yleis-
pelaajan vaativaan rooliin. 
Keskitorjujaosasto uudistui Antti Val-

linilla. Museksi kutsuttu Antti palaa 
tutulle pelipaikalleen. Nopea ja väkevä 
Lassi Nurminen on jälleen vuoden ko-
keneempi. Liperin lahja suomalaiselle 
lentopallolle, Atte Rissanen, teki myös 
jatkosopimuksen. Musella ja Las-
silla on takanaan jo noin kaksisataa 
liigapeliä ja Attekin lähentelee tällä 
kaudella sadan liigaottelun rajapyyk-
kiä. 
Päävalmentajana jatkaa Mestaruus-
liigan ehdottomasti kokeneimpiin 
valmentajiin kuuluva Ismo “Iska” 
Tuominen. Mitaleita löytyy valmen-
tajavuosilta palkintokaapista. Vii-
meisin vuodelta 2007 SantaSportin 

peräsimestä ja väri oli silloin kultainen. 
Tuleva kausi on jo Iskan kolmas Duck-
sissa. Satu Lehto jatkaa Iskan oikeana 
ja vasempana kätenä. Kaksikon yhteis-
peli paranee kausi kaudelta. 
Vantaa Ducksin joukkue toimii myös 
esikuvana pääkaupunkiseudun junio-
reille. PuMa-Volleyn junioreille Duck-
sin pelaajat ovat kummiankkoja. Toi-
vottavasti kummitoiminnalla saadaan 
tulevinakin vuosina ankkapaitaan pu-
mataustaisia pelaajia. Vantaa Ducks 
jatkaa farmisopimusta tänäkin vuonna 
Karhulan Veikkojen kanssa. 

Pekka Krook

Joukkueen esittely
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          PVM  KLO            OTTELU PELIPAIKKA
Su  14.10.2018 17:00 Ducks - Hurrikaani Lumo, Vantaa 
La  27.10.2018 17:00 Ducks - Lakkapää Lumo, Vantaa
Ke  31.10.2018 18:30 Ducks - Savo Volley Lumo, Vantaa
Su 18.11.2018 17:00 Ducks - VaLePa Lumo, Vantaa  
La 24.11.2018 17:00 Ducks - ETTA H:gin Urh.talo  
Ke 05.12.2018 18:30 Ducks - Akaa-Volley Lumo, Vantaa  
Su  16.12.2018 17:00 Ducks - Tiikerit Lumo, Vantaa  
Pe  21.12.2018 18:30 Ducks - Loimu Lumo, Vantaa  
Su  06.01.2019 17:00 Ducks - Hurrikaani Lumo, Vantaa  
Ti 15.01.2019 18.30 Ducks - Loimu Lumo, Vantaa  
La  19.01.2019 17:00 Ducks - Lakkapää Lumo, Vantaa  
Ke 23.01.2019 18.30 Ducks - Savo Volley Lumo, Vantaa  
La  09.02.2019 17.00 Ducks - ETTA Lumo, Vantaa  
Su  17.02.2019 17:00 Ducks - VaLePa Lumo, Vantaa 
Pe 22.02.2019 18:30 Ducks - Akaa Volley Lumo, Vantaa
Pe 01.03.2019  18.30 Ducks - Tiikerit Lumo, Vantaa

          PVM  KLO OTTELU 

La  29.09.2018 18.00  Savo Volley - Ducks  Vieremän liikuntahalli
To  04.10.2018 18.30 Akaa-Volley - Ducks  Toijalan monari  
La  20.10.2018 17.00 Lakkapää - Ducks  Lapin Urheiluopisto  
Su  21.10.2018 15.30 ETTA - Ducks  Oulun Urheilutalo
Su  04.11.2018 15.30  ETTA - Ducks  Oulun Urheilutalo
La  10.11.2018 17.00  Tiikerit - Ducks  Hollihaan liikuntahalli  
Su  25.11.2018 17.00  Hurrikaani - Ducks  Loimaan Liikuntahalli  
La  01.12.2018 16.00  Savo Volley - Ducks  Pieksämäen Veturitallit  
Ke 12.12.2018 19.00  VaLePa - Ducks  Kauppis Sport Center  
La  12.01.2019 17.00  VaLePa - Ducks  Vexve Areena  
Pe  25.01.2019 18.30  Akaa Volley - Ducks  Toijalan monari 
Ti  29.01.2019 18.30  Loimu - Ducks  Kerttulan Liikuntahalli 
Pe  01.02.2019 18.30  Lakkapää - Ducks  Lapin Urheiluopisto
Su  03.02.2019 17.00  Tiikerit - Ducks  Hollihaan liikuntahalli
Ke  13.02.2019 18.30  Hurrikaani  - Ducks Loimaan Liikuntahalli
Su 24.02.2019 17.00 Loimu - Ducks Kerttulan Liikuntahalli

Kotiottelut Vierasottelut

Vantaa Ducksin mestaruusliigan runkosarjan ottelut 2018-2019

Brasilialaista sykettä ankkaparveen
Vantaa Ducks luot-
taa tällä kaudella 
b r a s i l i a l a i s e e n 
lentopallotaituruu-
teen. Parina vii-

me kautena unkarilaiset heimoveljet 
Alpár Szabó ja Bálint Magyar tu-
livat tutuiksi ankkafaneille. Tälle 
kaudelle uutta väriä joukkueen 
peliin tuovat hakkuri Thiago Ma-
ciel ja yleispelaaja Leo Jack eli Leo-
nardo Gomez Batista.  Brasilialaisesta 
kaksikosta Thiago oli päävalmentaja 
Ismo Tuomiselle tuttu jo Santasportin 
eli nykyisen Team Lakkapään ajoilta. 
Kun joukkueen taustaryhmä asetti tälle 
kaudelle kunnianhimoisen tavoitteen, 
niin ”Iska” kilautti Thiagolle. Hänen 
suhteillaan Suomeen matkasi mukaan 
Leo Jack. 
Elokuun alkupuolilla Helsinki-
Vantaan lentokentälle laskeutuneet 
brassiankat ovat kotiutuneet hyvin 
Vantaan Korson Mikkolaan. Suoma-
lainen sanavarastokin kehittyy päivä 
päivältä.  Ärhäkkyyttä kauteen 2018 
- 2019 hakevat ankat saavat varmasti 
brassiankoista lisäsähinää, aggres-
siivisuutta ja ammattimaisuutta peli-
ilmeeseensä. 
Thiago Macielia kirittää hakkurin 
paikalla Karl “Kalle” Külaots. Näin 
hakkurin tontilla on aito kamppailu, 
joka on joukkueen kannalta hyvä asia. 
Kovakätisen Miro Määttäsen siirryttyä 
Savo Volleyn riviin, Leo Jackilla on 
iso haaste täyttää Miron jättämät saap-
paat. 
Thiago aloitti lentopalloilijan uransa 
viisitoistavuotiaana kuten Leokin. 
Molempien sydän sykkii myös jalka-

pallolle, mutta lentopallo on tietysti 
näille ammattilaisena pelaaville se 
ykkösjuttu. Thiagon esikuvia ovat mm. 
Giba, Dante ja Angel Denis Juantore-
na.  Thiago on ennen hakkurin tonttia 
kokeillut myös yleispelaajan hommia, 
mutta Leo aloitti suoraan hihahom-
mista. Molemmat uskovat itseensä 
ammattilaisina. Leon vahvuudet ovat 
nopeus hyökkäyksessä ja voimakas 
syöttö. 
Brassiankat ovat hyvin kotiutuneet 
Ducksin miehistöön. Joukkueen 
tavoite motivoi heitä, mutta se vaatii 
koko porukalta kovaa harjoittelua ja 
työtä. Suomen luonto ja suomalaisen 
hyvän elämän ainekset kiehtovat heitä 
molempia. Barbeque-ruoka kuuluu 
kaksikon suosikkeihin. Leon unelma 
on olla onnellinen niin pelatessa kuin 
elämässäkin. Hän haluaa olla perheel-
leen esimerkki. Thiagon unelmaan 
kuuluvat terveys ja halu auttaa muita 
ihmisiä. Suomalaisista sanoista kii-
tos on jo tarttunut kummankin arki-
kieleen. Saunakin on tullut jo tutuksi ja 
molemmat arvostavat sen rentouttavaa 
vaikutusta. 
Thiagon voimalause eli motto on ”Älä 
koskaan anna periksi”. Leon elämän-
ohje on ”Puhu vähemmän ja tee 
enemmän”. Noissa ohjeissa olisi 
ainesta Vantaa Ducksin pukuhuoneen 
tauluiksi. Molemmat arvostavat Mes-
taruusliigaa ja he muistavat myös 
Suomen maajoukkueen ikimuistoisen 
voiton Brasiliasta Hakametsässä. He 
tekevät kaikkensa yhdessä joukkueen 
kanssa, että tästä tulisi hyvä kausi Van-
taa Ducksille ja sen kannattajille. 

Pekka Krook Leo Jack ja Thiago Maciel

Miesten mestaruusliiga
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Lentopallo

Tanssit Tanhurinteen teemalla
Korson veto tarjoaa nyt toista kertaa 
Tanhurinne-teeman alla perinteiset 
tanssit syksyn pimeyttä katkaisemaan 
17.11. klo 19-22.  Monipuolisena 
liikuntana tanssi parantaa kehon 
liikkuvuutta, mutta auttaa myös irrot-
tautumaan arjesta ja lisää sosiaalista 
pääomaa.
Tanssi sopii kaikille. Viime vuosien 
kasvava suuntaus on aikuisharrastajien 
suuri osuus. Kaikki saavat myönteisiä 
terveysvaikutuksia tanssista sekä lii-
kunnan, että positiivisten kokemus-
ten kautta. Esimerkiksi lattarit ovat 
loistavia toimistotyöläisen selälle. 
Rytmisenä lajina tanssilla on myös 

myönteisiä vaikutuksia hermoratoihin.
Tanssit soittaa Kellariorkesteri Kera-
valta, joka on saanut ihmisiä liik-
kumaan jo vuodesta 2009 alkaen. 
Orkesteri soittaa tanssimusiikkia sen 
kulta-ajoista aina 70-luvulle. Johta-
jana toimii Sirkka Kosonen ja mu-
kana on kolme laulusolistia ja kunnon 
iso orkesteri. Tanssiinkutsu on 17.11. 
Lumossa, ja tietoa saa myös Kel-
lariorkesterin sivuilta ja tunnelmia on 
myös Tanhurinteen FB-sivuilla. 
Liput  10 € (nettimyynti) 
 12 € ovelta
Lippujen ennakkomyynti 
lippuautomaatti.fi/ducks

Korson Vedon junnutoiminta on 
pyörähtänyt tällä kaudella käyntiin 
vahvempana kuin vuosiin. Treeniryh-
mät on sekä E- että D-ikäisille ju-
nioreille, ja lisäksi lentopallokoulua 
tarjotaan 5-vuotiaista ylöspäin 10-vuo-
tiaisiin saakka. Näiden lisäksi olemme 
kehittelemässä Keravan Pesiksen 
kanssa yhteistyötä, jonka tavoitteena 
on monipuolistaa sekä pesis- että len-
tisjunioreiden harjoittelua ja liikuntaa, 
sekä luoda junioreille uusia kokemuk-
sia. Junnuvalmennuspuolelle olemme 
saaneet uusia vahvistuksia, kun Mok-
kis ja Riia ovat ottaneet kopin D-tyt-
töjen harjoittelusta, ja E-ikäisillekin 
ollaan saatu Suvi mukaan auttamaan     
ja koutsaamaan etenkin turnauksissa. 
Kasassa on siis tälle kaudelle laaja 
porukka niin junioreita kuin aikui-
siakin, mikä mahdollistaa tasokkaam-
man ja aktiivisemman toiminnan jun-
nupuolella.
Mikä lentiksessä vetää puoleensa?
Kyselin vähän meidän junioreilta, että 
mikä lentiksessä on niin siistiä, että 
sitä jaksaa pelata. Joku syyhän sille 
täytyy olla, että pelaajia tulee lisää, 
ja osa junnuista viihtyy lajin parissa 
vuosi toisensa jälkeen, aina vaan yhtä 
innokkaina treeneistä ja pelaamisesta. 
No, vastaukseksi sain useammalta, 
että lentopallossa ehdottomasti parasta 
on pelaaminen ja joukkuekaverit. Nyt 
puolitoista vuotta KoVen junnuissa 
pelannut Emilia kertoi, että parasta on 
turnaukset, kaikki treenit ja kivat val-
mentajat. Elise sen sijaan sanoi, että 
uusiin ihmisiin tutustuminen on ihan 
ykkösjuttuja. 
Mitäpä treeneissä sitten yleensä teh-

dään? Mari, joka on pelannut nyt noin 
kaksi vuotta, kertoi, että treeneissä 
otetaan lämmöt ja tehdään välillä 
lihaskuntoa. Lisäksi harjoitellaan len-
topallon perusjuttuja, eli hiha- ja sor-
milyöntiä, syöttöä ja iskulyöntiä, sekä 
joskus myös tehdään juoksujuttuja ja 
tietysti pelataan. Emilia lisäsi tähän 
vielä, että myös passaamista harjoitel-
laan. Hauskinta Emilian mielestä on 
oppia uusia asioita ja nähdä kavereita. 
Vuoden pelannut Elsa tykkää peleistä, 
kun taas Elisen mielestä hauskinta on 
ehdottomasti se, kun saa treenata yh-
dessä parin kanssa. 
Lentopalloharrastuksen myötä on kai-
kille karttunut varmasti monia hyviä 
muistoja, ja lopuksi pyysinkin mei-
dän junnuja kertomaan yhden kivan 
muiston lentiksen parista. Kata ja Elise 
vastasivat tähän, että parasta on E-min 
-joukkueen viime keväänä voittama tii-
kerisarjakulta. Viimeinen matsi pelat-
tiin täysillä, ja muistoksi siitä jäikin 
kultamitalit koko joukkueelle, sekä iso 
määrä iloa ja ylpeyttä omaa ja kaverin 
tekemistä kohtaan. Emilia, Elsa ja Mari 
kertoivat hyviä muistoja olevan Power 
Cup-turnauksesta. Tämänkin vuoden 
kesäkuussa KoVe oli mukana Poweris-
sa Kuopiossa kahden junnujoukkueen 
voimin, ja hauskaa oli ihan jokaisella, 
niin juniorilla kuin aikuisellakin! Mari 
sanoikin muistavansa ensimmäisen 
Powerinsa, joka pelattiin vuonna 2017 
Vantaalla, ja kuinka harmitti, kun ma-
joittuminen olikin silloin kotona eikä 
koululla, toisin kuin muissa Power 
Cupeissa on ollut. Kaiken kaikkiaan 
Poweri oli silti todella kiva, ja hyviä 
muistoja jäi paljon!

-Kipe

ps. Jos lentisharrastus kiinnostaa, niin 
seuramme sivuilta korsonveto.fi/len-
topallo löytyy joukkueiden yhteystie-

dot! Rohkeasti yhteyttä, tervetuloa mu-
kaan toimintaan! (

Uutta voimaa junnulentiksen puolella

Korson Veto järjestää lentopallokoulun 5-10-vuotiaille 
monitoimitalo Lumossa syksyllä 2018 alkaen.

Paikka: Lumon lukio, Urpiaisentie 14, Vantaa

Vetäjänä Johanna Nissinen

2 ryhmää harjoittelee kerran viikossa. Yhteen ryhmään otetaan 
ilmoittautumisjärjestyksessä korkeintaan 20 osallistujaa.

Treeniajat:   8-10-vuotiaat torstaisin klo 16-17.30
  5-7-vuotiaat torstaisin klo 17.30-18.30

Osallistumismaksut:  syyskausi    50 euroa/hlö
 kevätkausi   50 euroa/hlö

Hintaan sisältyvät ohjatut tapahtumat koulun liikuntasalissa, seuran jäsenmaksu 
sekä vakuutus.

Tuntien sisältö on yleistä liikuntaa, pelejä, leikkejä ja tietysti lentopalloa. Lentiskoulu 
soveltuu hyvin myös muiden lajien harrastajille tukien monipuolista liikuntaa!

Osallistujan varustukseksi riittää sisäliikuntavarustus (shortsit/verkkarit + paita + 
kengät). Juomapullo on myös hyvä olla mukana.

Koulun lomien aikana lentiskoulua ei pidetä.

Ilmoittautuminen sähköpostilla:  johannamaria.nissinen@outlook.com

Lentopallokoulu 5-10-vuotiaille
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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. 
Eläkkeensaajien kautta on tullut myös 
lentopallon liigapeleihin jatkuvasti 
ihan uusia katsojia johtuen Astor Oy 
Matkapalvelun Eläkkeensaajien käyt-
töön ostamista kausikorteista, kertoi 
puheenjohtaja Ari Koskenoja.
Korson Eläkkeensaajien puheenjohtaja 
Jouko Koskinen kertoi, että he elävät 
tässä päivässä vahvoin kokemuksin 
onhan yhdistyksemme Vantaan vanhin 
Eläkkeensaajien yhdistys 52-v.
Jouko Koskinen kertoi, että jäsenmäärä 
on kasvanut mahtavasti vuosien varrel-
la, perustettaessa se oli 12 ja viiden vuo-
den päästä 120 ja 11.5.2011, kun hänet 
valittiin puheenjohtajaksi, jäsenmäärä 
oli 180 ja tänä päivänä 262 henkilöä.
Korson Eläkkeensaajat kokoontuvat 
joka keskiviikko kerhotapaamiseen. 
Monelle ikäihmiselle se on viikon ko-
hokohta ja sitä odotetaan. Korson Eläk-
keensaajien keskiviikkokerho alkaa 
kello 11.00, mutta heti kymmenen 
jälkeen alkaa reippaita ikäihmisiä ko-
koontua Korsontie 2:n tiloihin, joissa 
on ollut aina ”ryysis”, yli 100 paikal-
la (ennätys tähän mennessä 144). 
Kerhoissa välitetään, ketään ei jätetä 
yksin. Ikäihmisten karmein ongelma, 
yksinäisyys halutaan selättää. 
Keväällä toimintoja uhkasi tilan mene-
tys, mutta voimakkaiden aktiivien ja 
luottamusmiesten yhteistyöllä tilat 
saatiin säilymään ja jopa laajenemaan 
sillä kaikki toiminta Korson Eläkkeen-
saajilla on nyt Korsontie 2:ssa, joka 
alkujaan on toiminut kirjastona. Tilo-
jen käyttöä tullaan myös laajentamaan 
muitakin järjestöjä varten, kun Van-
taan asukaspalvelut aloittaa sitä hallin-

noimaan.
Vapaaehtoistyö on suomalaisen yh-
teiskunnan 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 myös 
Korsossa pyörii aktiivinen ja vireä 
Eläkkeensaajayhdistys, jolla on 
perinteitä ja osaamista toiminnassaan 
ja siihen halutaan mukaan. 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 nii-
tä naisia ja miehiä, 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 elämän-
asenteesta. 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, toteaa Koskinen. 
Heistä puhutaan numeroina ja prosent-
teina, tehokkuusvaatimusten ja kustan-
nusten 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 järjestä-
neet jo useana vuonna kevätkarkelot 
LUMO-salissa ja niin tulevanakin 
vuonna 3.4.2019 sali on täynnä uus-
maalaisia eläkkeensaajia. Ohjelma 
on monipuolinen ja etenee minuutil-
leen niin tässä kuin muissakin tapah-
tumissa. Eläkkeensaajat tulevat osal-
listumaan myös omalla ohjelmallaan 
Vetomarkkinoille (jos ne järjestetään) 
sekä Korson kyläpäivään.
Lisää kuvia löytyy kotisivuiltamme 
korso.elakkeensaajat.fi  ja sieltä löy-
tyy myös muuta toimintaamme liit-
tyvää ajankohtaista tietoa ja aina voi 
myös soittaa 0400 402 172 tai lähet-
tää sähköpostin jouko.koskinen@ajm-
konsultit.fi 
Tervetuloa myös uudet mukaan 
toimintaamme, muutama vielä sopii ja 
meillä ”relaa” välittömin positiivisen 
tunnelmin.
Teksti: Jouko Koskinen, puheenjohtaja

Korson Eläkkeensaajat ry
Yhteistyötä laajalla rintamalla

                                                        Laulukerho “treenaa”

                                                       Rivitanssissa on rytmiä ja vauhtia



 VETOLAINEN 2/201812

Roskapoliisin palsta

Lumossa pelattavissa len-
topallo-otteluissa otteluoh-
jelmat kierrätetään pa-
perinkeräyslaatikoihin  
– kiitos kun lajittelet!

UUTTA 
Tuottajayhteisö on päivit-
tänyt pakkauskartongin 
lajitteluohjetta siten, että 
NESTEKARTONKIPAK- 
KAUSTEN (maito-, mehu- 
yms. tölkit) korkki tulee 
irrottaa ja laittaa muo-
vikeräykseen. Korkin kier-
reosa saa jäädä tölkkiin.

MUISTATHAN
Muistathan lajitella muo-
vipullojen korkit ja muovi-
rasioiden kannet erillisenä 
muovinkeräysastiaan. 

Metallin, biojätteen ja vaaral-
listen aineiden paikka ei ole 
sekajätteessä.

TIEDOKSI
Vantaan Energian roska-
poliisit tekevät taloyhtiöihin 
Roskissyynejä. Roskissyynin 
avulla roskapoliisit voivat 
antaa asukkaille palautetta 
koko taloyhtiön lajittelutai-
doista ja vinkkejä lajittelun 
petraamiseen.

Roskapoliiseja voi vara-
ta kalenterista ROSKAT-
TOMINKAUPUNKI.FI 

Lajittelu ja kierrätys on 
fiksua paitsi ympäristölle, 
myös lompakolle.

Valitse Vantaan Energian Bonussähkö-sopimus,  
joka kerryttää Bonusta niin imuroimisesta kuin  

telkkarin katsomisesta.  
Klikkaa osoitteeseen bonussahko.fi  

ja napsauta edut päälle.

Kun sähköstäkin 
saa Bonusta


