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Korson Vedon harrasteliikunnan 
toiminta käynnistyi syyskuun alussa 
Mikkolan koululla Lyyrasalissa.
Edellisvuoden tapaan toimii kuluvalla 
kaudella yksi aerobic-ryhmä.  Jump-
paamme maanantaisin klo 19.00–
20.00. 
Ohjaajana toimii Taru Ålander.
Tuntinimike on Zumba- kiinteytys. 
Tunti koostuu tanssillisesta zumba- 
osiosta sekä kiinteyttävästä lihaskun-
to-osuudesta. Tuntiin sisältyy myös 
loppuvenyttelyt. 
Zumba- kiinteytys on tasoltaan helppo 

ja se sopii kaiken ikäisille ja kuntoi-
sille naisille. Mukaan jumppaamaan 
voit tulla myös kesken kauden. 

Osallistumismaksu on koko vuodelta 
(syys-toukokuu) 110€, johon sisäl-
tyy myös Korson Vedon jäsenmaksu 
kaudelle 2020–2021.

Lisätietoja harrasteliikunta-asioissa 
voit kysyä osoitteesta:
suvi.hautajoki@eduvantaa.fi

Suvi Hautajoki
harrasteliikuntajaoston vetäjä
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Puheenjohtajan palsta
Jokainen urheiluseuran hallinnossa 
mukana oleva on joutunut tänä vuonna 
Koronaepidemian aikaan miettimään, 
mikä on urheilun ja liikunnan tule-
vaisuus Suomessa. Epidemia päätti 
keväällä sekä harrasteliikunnan että 
huippu-urheilun kuin seinään. 
Urheiluseuroille kevät merkitsi toimin-
nan alasajoa ja pitkää odottelua, mil-
loin toiminta voidaan taas käynnistää. 
Toiminnan alasajosta on seurannut 
urheiluseuroille taloudellisesti paljon 
tappioita ja paljon miettimistä siitä, 
miten selviämme kiinteiden kulu-
jemme kanssa. Sisäpalloilun huippu-
urheiluseuroille kevään ratkaisupelit 
jäivät pelaamatta lajista riippumatta. 
Kaikille yhteistä oli, että suuri osa tu-
loista jäi toteutumatta pudotuspelien 
peruunnuttua. Kauteen tehdyt satsauk-
set olivat kuitenkin jo siinä vaiheessa 
tehty ja niiden kulut tulleet. Sama 

toteutui myös Korson Vedon liiga-
joukkueen Vantaa Ducksin kohdalla. 
Epidemian vuoksi valtiovalta lupasi 
avustuksia ja niitä myös saatiin, mutta 
tietenkin vain murto-osa toteutuneiden 
vahinkojen kuluista. Näin moni seu-
ra ajautui kassakriisiin, jota monilla 
kampanjoilla keväällä ja alkukesästä 
yritettiin paikata. Mekin myimme 
liigajoukkueen pelipaitoja, kannatus-
jäsenyyksiä yhdistettynä Ruutu+ pal-
veluun sekä sokerina pohjalla Petteri 
Laurilan lahjoittaman pelipaidan Ita-
lian liigan mestaruusvuodelta. Tässä 
yhteydessä vielä kiitokset kaikille 
kampanjoihin osallistuneille! Tukenne 
oli tärkeää meille ja loi uskoa jo sil-
loin siihen, että joskus Korona-kriisi 
on voitettu ja toimintamme pääsee taas 
jatkumaan.
Perinteisesti olen jo yli kahden vuo-
sikymmenen ajan todennut, että seuran 

toiminta on syksyn alussa pyörähtänyt 
käyntiin. Niin se on tapahtunut nyt-
kin. Samoilla lajeilla ja ryhmillä ja 
joukkueilla mennään kuin keväällä 
mentiin siinä vaiheessa, kun toiminta 
jouduttiin ajamaan alas. Toiminnan 
käynnistyminen lähes normaalisti on 
hieno juttu ja osoitus siitä, että seuran 
jäsenet haluavat harrastaa ja urheilla.  
Joudumme tällä kaudella menemään 
pienemmällä budjetilla ja varmas-
ti vielä kauden aikana säästämään 
kuluissa sekä keksimään uusia tu-
lonlähteitä. Korona aiheuttaa meille 
rajoituksia mm. liigaotteluiden järjes-
telyihin ja rajoittaa yleisömäärää jopa 
25 prosenttiin maksimimäärästä. Nyt 
on siis tilanteen pakosta uudistuttava 
ja muutettava toimintatapojamme. 

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:
10500 kpl

Taitto:
Esa Parviainen

VETOLAINEN

www.korsonveto.fi

Korson Veto ry:n hallitus ja jaostot
Hallitus kaudella 2020-2021
Puheenjohtaja:  Ari Koskenoja 050 644 78 ari.koskenoja@peab.fi
Varapuheenjohtaja: Heini Manninen 040 716 6458 heini.manninen@saunalahti.fi.
Sihteeri/jäsenkirjuri: Juha Niskanen 040 531 2155 juhamtniskanen@gmail.com
Jäsenet:  Tuomas Kilpiniemi 040 738 8369 kilpiniemi.tuomas@gmail.com  
  Kai Tuulari 040 5549379 kai.tuulari@gmail.com
  Mika Rajala 0400 352 291 mika.rajala90@gmail.com

Jaostojen yhteystiedot kaudella 2020-2021  

Liiga Vantaa Ducks: Mika Rajala 0400 352 291 mika.rajala90@gmail.com
Lentopallojaosto:  Kai Tuulari 040 5549379 kai.tuulari@gmail.com
Painijaosto:  Tuomas Kilpiniemi 040 738 8369 kilpiniemi.tuomas@gmail.com 
Harrasteliikuntajaosto: 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 Mikkolan 
koululla Lyyrasalissa.  Tervetuloa liikkumaan! 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset suvi.hautajoki@eduvantaa.fi tai 
www.korsonveto.fi

Harrasteliikunnan syysterveisiä
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Lentopallo
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KoVe-leideillä olikin menneellä 
kaudella onnistuneita SM-pelejä.
Helmikuussa pelasimme Jyväsky-
lässä N-70 v. Suomen mestaruudesta 
Joukkueet olivat Homenokat Jyväsky-
lästä, Seinäjoen Mailajussit ja KoVe- 
Leidit.
KoVe- Leideille ripustettiin kultami-
talit kaulaan.
Maaliskuussa Kansainvälisenä Nais-
tenpäivänä saimme järjestää N-65v. 
SM -kisat Lumossa.
Toimimme kahdessa roolissa, hoi-
dimme kahvilabuffettiin tuotteet ja 

saimme mukavat arpajaiset aikaiseksi. 
Myyntityöhön saimme avuksi Martta-
ystäviämme.
Leidien pelit olivat reippaan raikkaita. 
Vastustajat olivat kovia joukkueita, 
Helsingin Kiri-60, Ter-Le N-65 Oulus-
ta, sekä Seinäjoen Mailajussit, Leidit 
joutuivat venymään parhaimpaansa.
Palkintojen jaossa Leidien kaulaan ri-
pustettiin kultamitalit ja Naistenpäivän 
kunniaksi Seuramme puheenjohtaja 
Ari Koskenoja ojensi kaikille jouk-
kueiden pelaajille tulipunaiset ruusut.

Hienoa Ko-Ve – Leidit!

KOVE-LEIDIT

N1 joukkueen kausi jäi yhtä peliä va-
jaaksi viime keväänä. Tämän loppu-
tulos ei kuitenkaan olisi vaikuttanut 
lopulliseen sijoitukseen. Joukkue oli 
varmistanut viimeistä edellisessä pe-
lissään paikan ylempään 2-sarjaan 
tulevalle kaudelle. Tämä olikin tavoit-
teena jotta saamme nuorelle ja kehit-
tyvälle joukkueelle laadukkaampia ja 
haasteellisimpia pelejä. Kausi eteni 
nousujohteisesti ja vaikka kierrätimme 
pelaajia eri pelipaikoilla ja pelaajat jou-
tuivat välillä pois mukavuusalueeltaan 
niin tämä oli pitkässä juoksussa hyvä 
ratkaisu.
Kauden päätyttyä itse kukin veti henkeä 
hetken, mutta pian alkoivat pelaajat 
kyselemään valmentajilta vinkkejä 
harjoitteluun ja niiden toteuttamiseen 
harjoitusohjelmia. Tämä luonnollisesti 
ilahdutti valmentajia sekä kertoo pelaa-
jien sitoutumisesta ja halusta kehittyä.
Omatoimiseen harjoitteluun kuului 
lenkkeilyä, porrasjuoksua ja hyppe-
lyitä, kuntopiirejä, intervalleja ja toki 

jätimme ohjelmaan tilaa myös mahdol-
lisuuden toteuttaa omia harjoitteita ja 
lajikokeiluja.
Kesäkuussa otimme ohjelmaan kaksi 
kertaa viikossa läpi kesän jo perintei-
sen painonnostoharjoittelun, ja nuo-
remmille joilla ei kokemusta ollut, ja 
niille jotka tarvitsivat vahvistusta tek-
niikkaan, järjestimme muutaman ker-
ran punttikoulun ammattitaitoisessa 
ohjauksessa. Kesän aikana pidimme 
muutamia lajiharjoitteita, ettei tuntuma 
palloon pääsisi kokonaan unohtumaan, 
mutta muuten kesän aikana painotus 
on ollut selvästi fysiikan parantami-
sen puolella. Tästä on ollut todisteena 
punttisalilla uusiksi menneet ennä-
tykset ja lajiharjoituksissa on näkynyt 
sellaisiakin suorituksia mitkä olisivat 
viime kaudella jääneet tekemättä.
Pelaajistossa tapahtui tänäkin vuonna 
muutoksia. Pelaajarinki on nyt isompi 
kuin mitä muutamaan viime kauteen 
on ollut ja joka pelipaikalle löytyy var-
teenotettava vaihtoehto. Pari paluun 
tehnyttä pelaajaa, pituutta, kokemusta, 

kovuutta ja nuoruuden intoa. Näillä 
sanoilla voi luonnehtia uusia mukaan 
tulleita pelaajia ja samoilla sanoilla voi 
luonnehtia koko joukkuetta. Hetken 
varmasti kestää, että joukkue hitsautuu 
yhteen ja  yhteinen sävel löytyy. 
Passarina jatkaa iki-kovelainen  Outi 
joka sai aisaparikseen Ellan, jolla on 
hyvä mahdollisuus oppia ja haastaa 
Outia. Yleispelaajina jatkavat jo use-
amman vuoden KoVessa pelanneet 
iki-kovelainen Kia, Jonna ja Johan-
na. Uusina mukaan saatiin jo viime 
kaudella harjoitusringissä ollut Milla 
ja muutama viikko sitten iloisesta itä-
suomesta mukaan tullut Ella.
Keskihämääjinä toimivat viime 
kaudella joukkueeseen läpimurron teh-
nyt Helmi, odotetun ja toivotun paluun 
tehnyt Viivi sekä uutena Johanna.
Hakkureina toimivat kovakätiset Saimi 
ja Heidi joka myös teki odotetun ja 
toivotun paluun KoVen paitaan.
Liberoina häärivät tutusti aiempina 
kausina kovaa jälkeä tehnyt Niina ja 

Jonna joka mukavasti tasapainottaa 
kentällä kimpoilevaa Ninniä. Reser-
viin jää vielä Juulietta joka parantelee 
ja kuntouttaa itseään.
Valmennuksesta vastaavat viime kau-
den tapaan Jouni ja allekirjoittanut. 
Kaksinkertainen runkosarja alkaa 
syyskuun lopulla päättyen joulukuun 
puolivälissä. Runkosarjan jälkeen 
tavoitteena on jatkaa ylemmässä jatko-
sarjassa joka on hyvä välitavoite tälle 
joukkueelle.
Kotipelit Korson koululla sunnuntaisin 
klo 15:45. Tervetuloa!

-Kaitsu-
ps. Joukkueen taustahommiin mahtuu 
mukaan. Kun tehtäviä saadaan jaettua 
isommalle ryhmälle niin kenenkään 
työmäärä ei nouse kohtuuttoman suu-
reksi.
Allekirjoittaneelle voi ilmoittautua 
treeneissä, peleissä tai kai.tuulari@
gmail.com

N1, 2-sarja

Tuttavallisemmin KoVen Sumeet. 
Porukka, jonka kanssa liikutellaan niin 
kovia iskukäsiä kuin kielenkantojakin.  
Joukkueen vahvuus on voiton halu. 
Tällä kaudella on otettu askel lähem-
mäksi ammattimaisuutta, kun mukaan 
on saatu valmentaja, joka hioo teknii-
kat kuntoon. Torstaisin treenataan klo 
19-20.30 Korson koululla. Joukkue 
on tällä hetkellä täynnä mutta aina 

voi kysellä tilannetta. Sarja starttaa 
viikolla 40 kotipelillä. Tervetuloa kan-
nustamaan! 
Yhdyshenkilö Anne Hovi, ahakkara@
gmail.com
Viikkarilentiksen harrastevuoro on 
tiistaisin 19:30- 21 Vierumäen koulus-
sa. yhteyshenkilö Liliana Loikkanen, 
liliana.loikkanen@gmail.com

KoVe N3, naisten 3-sarjan joukkue

Kohta taas mennään...

LENTOPALLOA Ruusuvuorenkoululla ja Vierumäenkoululla
KUNTOPALLOILIJAT
Pelaamme Ruusuvuorenkoululla sunnuntaisinklo 15:00 -17:00.
Yhteyshenkilönä toimii Pentti Kuosmanen, kuospe@gmail.com,
puh. 0500 425 799.
Joukkoon mahtuu vielä, tervetuloa!

”VIIKKARI” lentopalloa pelataan tiistaisin Vierumäenkoululla,
Lehmustontie 9 klo 19:30 – 21:00.
Yhteyshenkilö Liliana Loikkanen, liliana.loikkanen@gmail.com, puh.050 523 6015
Mukaan mahtuu vielä – tervetuloa!

KoVe N-65

N-65

KoVe N-70
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Miesten mestaruusliiga
Vantaa Ducksin lentopallon Mestaruusliigan kotiottelun turvallisuusohjeet 
Koronatilanne aiheuttaa otteluta-
pahtuman järjestämiseen lisähaas- 
teita. Lentopallon Mestaruuslii-
gan ottelutapahtuman järjestämme 
viranomaisten ohjeiden mukaan. 
Lentopalloliitto on laatinut ohjeet 
seuroille ottelutapahtumien toteut-
tamiseen. Ohjeet löytyvät Len-
topalloliiton sivuilta lentopalloliitto.
fi/elamyksia/koronalinjaukset/otte-
lutapahtumalinjaus.html 
Seura on yllä mainittuja ja viran-
omaisten ohjeita, suosituksia ja 
määräyksiä noudattaen laatinut ot-
telutapahtuman tartuntatorjuntasuun-
nitelman. Ohje on toimitettu Van-
taan tartuntataudeista vastaavalle 
lääkärille. Tässä keskeiset ohjeet 
Vantaan Ducksin järjestämään koti-
otteluun:
- Kaikki katsojat pysyvät erillisessä 
katsomossa koko ottelutapahtuman 
ajan. Myöskään pelaajat eivät tule 
katsomoalueelle.
- Suosittelemme katsojille kasvo-
maskin käyttöä ottelutapahtumassa ja 
niitä on myös myynnissä ottelutapah-
tumassa. Henkilökunta ohjeistetaan 
myös käyttämään kasvomaskia tai 
visiirimallista kasvosuojaa otteluta-
pahtumassa.
- Lumon liikuntahallin katsomo 
jakaantuu kolmeen lohkoon, joihin 
järjestyksenvalvojat ohjaavat katso-
jat. He myös samalla huolehtivat, että 
katsomolohkoissa käytössä on vain 
joka toinen penkkirivi ja samalla ri-
villä istuvat suojaetäisyysvälein (väh. 
1m) toisiinsa nähden. Ainoastaan sa-
man perhekunnan jäsenet saavat alit-
taa turvaetäisyysmääräyksen penkki-
rivin suuntaan.
- Pelihallissa vältetään jonoutu-
mista ja noudatetaan turvavälejä hal-
liin saapuessa ja sieltä poistuttaessa. 
Lipunmyynnissä ja kahvion tiskin 
eteen teipataan turvaetäisyysmerkit 
lattiaan. Eri jonot erotetaan toisistaan 
nauhatolpin.
- Lipunmyynnissä suositellaan lip-
pujen ostamista etukäteen netin 
kautta, mikä vähentää jonoutumista 
liikuntahalliin saavuttaessa.
- Kunkin katsomon osan järjestelyt 
vastaavat viranomaisten ohjeita ja ra-
joituksia

• rajattu katsojamäärä – enintään 
500 katsojaa ja toimihenkilöä/
katsomolohko => Lumon lii-
kuntahallin katsomolohkossa 
voi olla turvaetäisyydet huomi-
oiden max 60…80 katsojaa/
katsomolohko, josta seuraa ra-
joitus kokonaiskatsojamäärään 
max 250 katsojaa.

• oma sisääntulo aulasta ku-
hunkin katsomolohkoon, eril-

liset WC-tilat aulassa ja oma 
myyntipiste

• liikkumista ei sallita eri kat-
somon osien välillä, järjestyk-
senvalvojat ohjeistavat ja val-
vovat

- Katsomossa istutaan valvotusti vi-
ranomaisten määrittelemiä turvaväle-
jä noudattaen.
- Jokaisessa myyntipisteessä (Li-
punmyynti ja kahviot aulassa)

• on asiakkaille käsidesiä käytet-
tävissä 

• suositaan valmiiksi pakattuja 
tuotteita

• suositaan ensisijaisesti kortti-/
mobiilimaksamista (mielellään 
lähimaksu)

• vältetään asiakkaan tarvetta 
• koskea esim. astioihin/aterimiin
• myyjän ja asiakkaan välinen 

tartuntariski vältetään myyjien 
käyttämillä maskeilla 

WC-tilojen puhtaus varmistetaan 
aina ennen kutakin tapahtumaa

Vantaa Ducks testasi turvallisuusoh-
jeita Tonin Pelin yhteydessä. Ohjei-
den noudattaminen takasi turvallisen 
ottelutapahtuman niin joukkueelle, 
talkoolaisille kuin katsojille. – Tur-
vaohjeita tarkasti noudattamalla 

voimme yhdessä tehdä turvallisen ta-
pahtuman ja ankkafanit voivat keskit-
tyä Vantaa Ducksin kannustamiseen. 
Kannattaa seurata otteluennakkoja, 
joissa viestimme tarkemmin turval-
lisuusohjeistamme ja niihin mahdol-
lisesti tulevista muutoksista. Korona-
pandemiatilanteen kehittyminen tuo 
muutoksia viranomaisten suosituk-

siin, määräyksiin ja ohjeisiin. Seuraa 
aktiivisesti Korson Vedon nettisivuja 
ja Vantaa Ducksin Facebookia. Sinne 
päivitämme ottelutapahtumaamme 
koskevat muutokset. 

Vantaa Ducks
Tiedotus/Ari Koskenoja ja Pekka 
Krook



Korson Vedon painijaos järjestää 
matalan kynnyksen liikuntaharras-
tusta aina pienistä lapsista aikuisiin.
Paini kamppailulajina on monipuo-
linen ja luonnetta kasvattava. Kilpaur-
heilu ei ole tärkeimpänä tähtäimenä,
vaan lasten terve kasvu ja kehitty-
minen fyysisesti ja henkisesti. Vain 
terveellä pohjalla voidaan saada lo-
pulta parhaita tuloksia, mihin sitten 
tavoite asetetaankaan.
Liikunnan tulee olla kivaa, luon-
nollisesti kaiken ollessa kivaa ei 
lopulta mikään ei tunnu mukavalta. 
Virkistävään liikuntaan ja urheiluun 
kuuluu ponnistelun ilo, jota Tahko 
Pihkala virkistysliikunnan edistäjänä 
piti yhtenä tärkeimpänä mielihyvää 
tuottavan asiana. Itsensä rasittaminen 
ja ponnistelu ovat painille ominaisia 
piirteitä ja sopivasti niitä tuottaen 
syntyy mielihyvää liikunnasta, joka 
on erilaista kuin muissa liikuntamuo-
doissa.
Painijaoston toiminnan ydin on pai-
niharjoituksissa, joissa ideana on tar-
jota turvallinen paikka kamppailla ja
oppia liikkumaan. Suunnitelmissa 
tulevalla syksylle on ideoitu myös 
ulkoharjoituksia, tarjoamaan erilaisia
ärsykkeitä harrastajille ja antamaan 
lisää mahdollisuuksia osallistua mu-
kaan.

Nassikkapainin tavoitteena on ylei-
sesti luoda liikunnan harrastamisesta 
positiivinen mielleyhtymä lapselle.
Nassikoiden fyysisen harjoittelun 
tavoitteena on kehittää perusmoto-
risia taitoja ja fyysisyyden lisäksi
tavoitteena on luoda malli ryhmässä 
harjoittelemisesta. Painikoulun har-
joitukset järjestetään kerran viikossa
ja toiminta on suunnattu alle seit-
semänvuotiaille pojille ja tytöille. 
Paras ikä nassikkapainiskelulle on 
5-6 vuotta. Painin aloittaminen ei 

vaadi muuta kuin kiinnostusta tutus-
tua uuteen lajiin sekä halua liikkua.
Nassikkapainiharjoitukset ovat kes-
kiviikkoisin klo 17.00-18.00.
Painikoulu on suunnattu pääasial-
lisesti alakouluikäisille tytöille ja po-
jille. Toimintakauden tavoitteena on
vakiinnuttaa harjoittelu. Harjoitusten 
lajinomaisen harjoittelun avulla ke-
hitetään koordinaatiota, liikkuvuutta
ja motoriikkaa - lihaskuntoa unoh-
tamatta. Painin fyysisen harjoittelun 
lisäksi kannustetaan säännölliseen ja
omalle ikäkaudelle sopivien vastui-
den kantamiseen, kuten esimerkiksi 
omista varusteista huolehtimiseen.
Painikoulun harjoitukset pidetään 
keskiviikkoisin klo 18.00-19.30
Kuntopaini on aikuisten liikuntaryh-
mä, jossa voi kehittää fyysistä kun-

toaan ja kamppailla ilman ennakko-
tietoja ja taitoja painista. Harjoitukset 
ovat painille tyypillisiä ja kamppai-
lutilanteet sovitetaan harrastajien 
kykyjen mukaan. Kuntopaini sopii 
niin miehille kuin naisille. Halutes-
sasi edullisen ja tehokkaan liikun-
taharrastuksen on kuntopaini hyvä 
valinta. Kuntopainiharjoitukset pi-
detään keskiviikkoisin 19.30 - 21.00.

Miten Mukaan?
Mukaan pääsee helposti ottamal-
la yhteyttä painijaostoon tai ilmes-
tymällä paikalle harjoituksiin Korson 
Lumon painisalille. Tapana on ollut, 
että mukaan voi tulla kesken kau-
denkin. Edellytyksenä on, että ensin
kokeillaan miltä painiskelu tuntuu. 
Erityisesti lasten kohdalla kokeile-

minen on tärkeää, sillä lasten yksilöl-
lisistä ominaisuuksista ja kehityskoh-
dasta riippuen liikuntakokemukset 
tuntuvat eri aikoina erilaisilta. Painin 
aloittamiseen ei tarvita mitään erityi-
siä välineitä, vaan sisäliikuntava-
rustus t-paita, collegehousut, sukat/
sisätossut. Innostuksen synnyttyä voi 
hankkia varsinaiset painitossut edul-
lisesti käytettynäkin.
Ota yhteyttä Kaikissa ryhmissä on 
vielä tilaa tällä syksyllä.

Tuomas Kilpiniemi
Korson Vedon painijaosto
0407388369
vedonpainijaos@gmail.com
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Paini

Santeri, Valtteri, Nemo, Onni, Elmo, Onni,Toni, Leo, Jimi, Juuso, Eero, Daniel. Kuvasta puuttuvat Elias, Timo, Roope ja Aleksander 

Painijaoksen toiminta
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Miesten mestaruusliiga

Nro 8   Tommi Mäkelä
Passari

Synt. vuosi 2001
Pituus 193 cm

Nro 2   Ville Kattelus
Yleispelaaja

Synt. vuosi 2002
Pituus 187 cm

Nro 5   Atte Kyrölä
Yleispelaaja

Synt. vuosi 1988
Pituus 192 cm

Nro 10   Kalle Kattelus
Yleispelaaja, libero

Synt. vuosi 1998
Pituus 188 cm

Nro 13   Joonas Jokela
Hakkuri

Synt. vuosi 1998
Pituus 202 cm

Nro 11   Marko Määttänen
Yleispelaaja

Synt. vuosi 1994
Pituus 192 cm

Nro 1   Joona Väänänen
Passari, joukkueen kapteeni

Synt. vuosi 1999
Pituus 186 cm

Nro 14   Esko Vuorinen
Libero

Synt. vuosi 1998
Pituus 183 cm

Nro 16   Tommy Carmody
Keskitorjuja

Synt. vuosi 1992
Pituus 208 cm

Nro 9   Aleksander Rastamo
Hakkuri

Synt. vuosi 2000
Pituus 192 cm

Nro 7   Fowad Rezai
Libero

Synt. vuosi 1996
Pituus 179 cm

Nro 15   Anton Lepistö
Keskitorjuja

Synt. vuosi 1993
Pituus 190 cm
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Miesten mestaruusliiga

Mika Rajala
Joukkueenjohtaja,

apuvalmentaja

Juho Rajala
Päävalmentaja

Lipunmyynti Vantaa Ducksin liigapeleihin
Olemme pitäneet pääsylippujen hinnat ennallaan 
myös tulevalla kaudella. Aikuisten lippu pelita-
pahtumaan maksaa 15,- euroa ja eläkelaisten ja 
opiskelijoiden lippu 11,- euroa. Seuran jäsenen 
lippu maksaa ainoastaan 6,- euroa ja alle 12-vuo-
tiaat lapset pääsevät sisään ilmaiseksi. Myymme 
lipunmyynnissä myös kausikortteja, jotka oikeut-
tavat sisäänpääsyyn kaikkiin runkosarjan peleihin. 
Kausikorttien hinnat ovat 160,- euroa ja 125,- eu-
roa. 
Pääsylipun ja kausikortin voi ostaa ennakkoon 
myös nettisivuiltamme ja suosittelemmekin tätä 
lipunmyynnin sujuvoittamiseksi.
Lipunmyynti aloitetaan 1,5 tuntia ennen pelin 

alkamista. Pyydämme saapumaan pelitapahtu-
maan ajoissa ruuhkien välttämiseksi. Lipunmyyn-
nin yhteydessä on tarjolla käsidesiä ja luonnol-
lisesti LUMO:n wc-tilat ovat käytettävissä käsien 
pesua varten. Koronatilanteesta johtuen LUMO:n 
liikuntasalin kaikki katsomopaikat eivät ole käytet-
tävissä, joten joudumme tarvittaessa rajoittamaan 
katsojien määrää.
Maksuvälineinä kelpaavat maksukortit ja käteinen, 
mutta suosittelemme korttimaksamista.
Lämpimästi tervetuloa nauttimaan pääkaupunki-
seudun parhaasta lentopallosta Korson LUMO:n 
liikuntasaliin. Tarkista kotipelien aikataulut nettisi-
vuiltamme korsonveto.fi.

Juhani Savolainen
Huoltaja

Takarivi vasemmalta: Juho Rajala, Juhani Savolainen, Lauri Lehtonen, Anton Lepistö, Tommi Mäkelä, Tommy Carmody, Joonas Jokela, Marko Määttänen, Aleksander Rastamo, Mika Rajala. 
Eturivi vasemmalta: Kalle Kattelus, Joona Väänänen, Esko Vuorinen, Hassib Fowad Rezai, Ville Kattelus ja Atte Kyrölä.    

Nro 18   Lauri Lehtonen
Keskitorjuja

Synt. vuosi 1998
Pituus 192 cm
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Uusien tähtien aika

Miesten mestaruusliiga

Käynnistyvään Mestaruusliigakau-
teen valmistautuminen ainakin henk-
ilökohtaisesti on ollut monin tavoin 
helpompaa kuin edellisellä kaudella. 
Syitä tähän on monia. Ensinnäkin 
pääsimme aloittamaan joukkueen 
rakentamisen jo hyvissä ajoin ja 
meillä oli 9 pelaajasopimusta kasas-
sa ennen kesäkuuta. Viime kauden 
suomalaisten runkopelaajien lisäksi 
joukkueeseemme liittyi Kuortaneen 
valmennuskeskuksesta Katteluksen 
veljeksistä nuorempi, Ville sekä pas-
sari Tommi Mäkelä - alueen juniori-
kasvatteja molemmat. Joukkuehar-
joittelu käynnistyi koronarajoitusten 
poistuttua kesäkuun alussa, jolloin 
saimme treenirinkiämme vahvista-
maan alueella asuvia maajoukkuepe-
laajia. Kesän aikana joukkueemme 
täydentyi vielä Raision Loimusta 
saapuvalla Esko Vuorisella, Mesta-

ruusliigan keskitorjujaeliittiin kuulu-
valla Tommy Carmodylla ja viimei-
simpänä maajoukkuehakkuri Joonas 
Jokelalla. Mielestäni olemme saaneet 
kasaan hyvin tasapainoisen ja mie-
lenkiintoisen joukkueen, ja tätä käsi-
tystä pelatut harjoitusottelut ehdot-
tomasti vahvistivat. Selvää on, että 
viime kauteen verrattuna menetimme 
kokemusta aimo annoksen - Toni 
Kankaanpään, Pasi Hyvärisen ja 
kumppaneiden kokemusta ei ihan 
vuodessa tai kahdessa korvata. Hen-
kilökohtaisesti näen tämän kuitenkin 
loistavana mahdollisuutena mei-
dän nuorille pelaajille astua astetta 
isompiin saappaisiin ja uskonkin, että 
todellisen läpimurron tällä kaudella 
tulee tekemään vähintäänkin yksi, 
todennäköisemmin kaksi pelaa-
jaamme. Nimiä en toistaiseksi ha-
lua tässä vaiheessa sanoa, vaan jätän 

ne lukijan mielikuvituksen varaan. 
On hyvin vaikea olla käsittelemättä 
nykyistä koronatilannetta, joka on 
vaikuttanut luonnollisesti myös mei-
dän toimintaamme monella saralla, 
ja tulee vaikuttamaan luultavimmin 
koko kauden ajan. Tilanteeseen 
sopiikin erittäin oivallisesti eräs 
henkilökohtainen suosikkimottoni, 
joka kuuluu yksinkertaisuudessaan 
seuraavasti: keskity asioihin, joihin 
voit vaikuttaa. Ohjeistuksia nou-
dattamalla ja käyttäytymällä vas-
tuullisesti niin yksilöinä, joukkuee-
na kuin seurana voimme parhaiten 
vaikuttaa siihen, miten kausi tullaan 
lopulta viemään läpi. Niin pelissä 
kuin elämässäkin se, että pyrimme 
tekemään parhaamme, on lopulta 
ainoa asia, mitä voimme tehdä. Ur-
heilussa oman parhaansa löytäminen 
ja sen esiin saaminen onkin sitten 

toinen juttu, mutta sitä tässä tämän 
nuoren ja nälkäisen joukkueen kanssa 
lähdemme etsimään. Tervetuloa mu-
kaan.

Juho Rajala

Vantaa Ducksin Lentopalloilun 
Mestaruusliigan kauden 2020 – 2021 
joukkueella on uusi kapteeni. Ankka-
legenda Toni Kankaanpään lopetet-
tua uransa, passari Joona Väänänen 
valittiin kapteeniksi. - Odotan, että 
pystyn kantamaan vastuuta ja ot-
tamaan askelia kohti johtajan roolia. 
Haluan tuoda ankkojen peliin nuorta 
energiaa. Odotan nuorta ja nälkäistä 

joukkuetta. 
Joukkue on varmasti nälkäinen. 
Viime kausi jäi kesken, juuri kun ank-
kojen peli oli loksahtanut mitalikun-
toon. Nyt on uusi tilaisuus näyttää 
ankkojen iskukyky. Joukkueen kapel-
limestari Väänästä kirittää kakkos-
passari Tommi Mäkelä. Juho Rajala 
osoitti valmentajana viime kaudelle, 

että hän saa viritettyä pelaajat kauden 
aikana huippuiskuun. 
Ankkajoukkueen yleispelaajaosasto 
on kova. Kokenut Atte Kyrölä janoaa 
kentälle pääsyä ja pallo saa varmasti 
kyytiä, asenne on rautaakin vahvem-
pi. Marko Määttänen nousi viime 
kaudella liigan kärkiyleispelaajien 
eliittiin. Markon käsi puhuu verkolla 
karua kieltä. Vastaanottovastuun mies 
kestää pelistä toiseen. Kalle Kat-
telus parantaa kausi kaudelta. Joko 
tämä kausi vie Kallen maajoukkueen 
riveihin. Kallen veli Ville ei palloa 
pelkää. Joko tällä kaudella joukkue 
palaa kahden Katteluksen taktiikalla 
mitalikantaan? Isä Juha Kattelushan 
oli tuomassa Korson Vedolle prons-
simitalia kaudella 2003 – 2004.
Tommy Carmody ja Lauri Lehto-
nen ovat keskipelaajina tärkeässä 
roolissa. Molemmat ovat keskipe-
laajiksi monipuolisia ja kuuluvat 
liigan tähtikaartiin. Torjunta- ja 
hyökkäyspelote vie vastustajien val-
mentajien yöunet. 
Joonas Jokelan tulo hakkuriksi 
sopii varmasti päällikkö Väänäselle. 
Taas on ykköspaikalla pajava-
sara, jolle voi roskapassin heit-
tää. Jokela on jo kerran voittanut 
Mestaruusliigan pistetilaston. Oli-
siko tällä kaudella sama toistumas-
sa? Aleksander ”Alek” Rastamo 
on toisena hakkurina pomppu-
ihme. Hän kuuluu siihen harvinaiseen 
lajiin, että lyö pallot kenttään mielel-
lään ns. isosta välistä eli torjunnan 
käsien ja katon muodostamasta tilas-
ta.
Liberon tontilla on tervettä kilpailua. 
Fowad Rezai näytti jo viime kaudella 

Vantaa Ducks
Tiedotus/Pekka Krook

taistelijan luonteensa. Mainosaidat 
kaatuivat Fowadin hakiessa Mikasaa 
peliin. Esko Vuorinen tuli Raision 
Loimusta ja pääsee suorittamaan 
hihatieteen maisterin tutkintoa val-
mentaja Juho Rajalan valvovan 
silmän alla. Kauden joukkueelle on 
kaikki mahdollista. Keväällä nähdään 
mihin asti päästiin. Joko Tikkuri-
lan torilla nähdään Vantaan Ducksin 
mestaruusjuhlat?
Vantaa Ducks kaudella 2020 – 2021:
Tommy Carmody, Joonas Jokela, 
Kalle Kattelus, Ville Kattelus, Atte 
Kyrölä, Lauri Lehtonen, Anton 
Lepistö, Marko Määttänen, Tommi 
Mäkelä, Aleksander Rastamo, Fow-
ad Rezai, Esko Vuorisalo ja Joona 
Väänänen. 

Vantaa Ducksin puikoissa päällikkö Väänänen
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Joonas Jokela haluaa auttaa Vantaa Ducksia menestymään
Maajoukkueestakin tuttu hakkuri 
Joonas Jokela on kovan luokan vah-
vistus ankkajoukkueeseen.  Nuoresta 
iästään huolimatta Joonas on jo 
kerännyt runsaasti meriittejä ja mi-
taleja lentopalloilijana.

- Pyörin kesän Ducksin treeneissä 
ja sekä porukka että henki vaikutti-
vat hyviltä, Jokela perustelee tuloaan 
ankkojen joukkueeseen.
Viime kauden 21-vuotias ja 202 
senttinen Jokela pelasi Sveitsissä, 

Lausanne UC:n riveissä. Koti-
maisessa Mestaruusliigassa Hollolan 
Salpiksen kasvatti on muun muassa 
voittanut pistepörssin ja valittu Mes-
taruusliigan kuukauden pelaajaksi. 
Hän oli mukana myös Ettan hopeaa 

kaudella 2018-2019 voittaneessa 
joukkueessa.
Jokelan katse tulevalle kaudelle oli 
alun perin suunnattu ulkomaille, 
mutta yleisen maailmantilanteen 
ollessa koronan takia epävarma 
sopivaa paikkaa ei löytynyt. Koti-
maassa ja Vantaalla tuntuu Jokelan 
mielestä turvalliselta. - Kotimainen 
liiga on ensi vuonna mielenkiintoi-
nen, eikä yhtä selkeätä ennakko-
suosikkia voi nimetä. Tarkoitus on 
Ducksissa haastaa ennalta vahvem-
pina pidettyjä joukkueita ja sijoittua 
mahdollisimman korkealle, Jokela 
sanoo.
Hän haluaa ottaa ankoissa johtavan 
pelaajan roolin ja auttaa joukkuet-
ta menestymään. Hän näkee myös 
joukkueessa potentiaalia. - Hen-
kilökohtaisesti haluan näyttää mi-
hin pystyn kotimaisessa liigassa. 
Ja totta kai olisi siistiä, jos pääsisin 
mukaan ensi vuoden kotikisoihin 
Tampereelle. Sen eteen teen töitä, 
maajoukkuepaikka sitten tulee, jos 
on tullakseen, Jokela pohtii.
Vaikka tuleva kausi kuluu Vantaalla, 
niin halua on tulevaisuudessa pelata 
taas ulkomailla. Jokela viihtyi hyvin 
Sveitsissä ja hän haluaa katsoa mi-
hin hänen rahkeensa riittävät. - Ha-
luan lähteä katsomaan onko äijästä 
ammattilaispelaajaksi ulkomaan 
kentillä ja lähtisikö ura lentoon, hän 
hymyilee.

“Suomi on kun toinen kotimaa 
minulle”, toteaa myös Yhdysval-
loissa hienon lentopallouran tehnyt 
Tommy Carmody. Hän jatkaa tu-
levalla kaudella Vantaa Ducksin ke-
skitorjujana.
Korso ja Vantaa Ducks on Carmodyn 
mielestä hyvä paikka harjoitella ja 
pelata tässä ihmeellisessä maailman-
tilanteessa. Kun kausi päättyi kesken 
viime keväänä hänelle, kuten mo-
nelle muulle Vantaa Ducksin pelaa-
jalle, jäi voimakas näyttämisen halu. 
Nyt pitää jatkaa siitä, mihin silloin 
jäimme, Carmody painottaa.
Hän kehuu ankkojen joukkuetta ja 
toteaa, että siinä on monta lahjakasta, 
nuorta pelaajaa. Monilla on mahdol-
lisuus kehittyä oikein hyviksi ja he 
tulevat etenemään hyvin, kunhan 
vain saavat lisää kokemusta. - Oma 
roolini on myös yrittää auttaa näitä 
nuoria eteenpäin. Itse olen kulkenut 
saman reitin ja kehittynyt nuoresta 
pelaajasta kokeneeksi pelaajaksi, 
208 senttinen ja 27-vuotias keskitor-
juja sanoo pilke silmäkulmassa.
Vantaa Ducksin keskitorjujana Car-
mody ei joudu kilpailemaan pelipai-

kastaan, sillä hänen lisäkseen tonttia 
hoitaa ainoastaan Lauri Lehtonen. 
Kilpailu olisi kuitenkin Carmodyn 
mielestä hyvästä, sillä se vie aina pe-

laajaa eteenpäin. - Nyt yritän omalta 
osaltani viedä koko joukkueen peliä 
eteenpäin. Olen kansainvälisesti 
käynyt läpi monenlaisia harjoitus-

ohjelmia ja niistä on varmasti hyö-
tyä, hän sanoo. 

Tiedotus/Katariina Koivisto

Tommy Carmody uskoo ankkojen menestyksen mahdollisuuksiin tulevalla kaudella

Miesten mestaruusliiga

Ducksin hakkurikaksikko Joonas Jokela ja Alek Rastamo Tiedotus/Katariina Koivisto
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Junnulentis

Tänä syksynä on ollut ilo huoma-
ta, millainen kuhina treenisalilla 
käy junnuvuorojen aikaan. Viime 
kaudella D- ja C-sarjaa päällekkäin 
pelanneiden tyttöjen ikäluokan har-
rastajamäärä on yli kaksinkertais-
tunut keväästä. Tällä hetkellä D- ja 
C-ikäisiä tyttöjä on seuran toimin-
nassa mukana yli kolmekymmentä. 
Vielä muutama kausi sitten koko 
junnutoiminnassa yhteensä ei ol-
lut niin paljoa harrastajia! Hyvin 
siis huomaa että lentis vetää ja kiin-
nostaa, ja jotain tehdään oikein il-
meisesti valmennuksenkin puolella!
Kevään koronatauko aiheutti meillä, 
kuten varmasti kaikilla muillakin, 
“hieman” poikkeusjärjestelyjä ja esi-
merkiksi kevään viimeiset turnaukset 
ja sijoitusottelut jäivät pelaamatta. 
Kausi 2019-2020 oli kuitenkin suju-
nut hyvin ja kehitystä oli tapahtunut 
ihan jokaisella joukkueella, eli mah-
dollisuudet hyviin sijoituksiin olivat 
todellakin olemassa. Tällä kertaa ne 
kuitenkin jäivät saamatta, mutta sel-
laista elämä välillä on. Olisihan se ol-

lutkin jo vähän liikaa, jos sama seura 
olisi pokannut kultamitalin kolman-
tena keväänä peräkkäin ;) Nopeasti 
turnausten peruuntumisen jälkeen 
koko muukin harrastustoiminta kes-
keytyi ja näin ollen myös yhteistree-
nit menivät kokonaan jäihin. Tästä 
syystä siirryttiin hieman normaalia 
aiemmin omatoimiseen harjoitteluun 
juniorien kanssa. Valmentajien laa-
timien ohjelmien ja video-opastusten 
avulla pyrittiin pitämään juniorit 
liikkeellä maalis-kesäkuun välisenä 
aikana, ja pääsivätpä seuran vanhim-
mat tyttöjunnut opettelemaan myös 
oman harjoittelun arvioimista ja 
harkkapäiväkirjan täyttöä. Hieman 
on vielä opeteltavaa ennen kuin hom-
ma yltää naisten edustusjoukkueen 
tasolle, mutta pikkuhiljaa eteenpäin! 
Tauko itsessään ei tietenkään ol-
lut kenestäkään kivaa, mutta vielä 
enemmän harmitti Salon Power 
Cupin siirtyminen seuraavalle vuo-
delle. Power Cup kun on kuitenkin 
ollut monille junioreille kesän ko-
hokohta jo useamman vuoden ajan, 

samoin kuin valmentajille. Tai 
vaikkei muille olisikaan, niin ai-
nakin allekirjoittanut tykkää! Ensi 
kesänä toivottavasti pääsemme 
matkaamaan kohti Saloa ja toiveena 
onkin, että silloin saisimme Rova-
niemen Powerin osallistujamäärän 
oman seuramme osalta rikki. Kovin 
mahdoton tuon tavoitteen ei tämän 
hetken harrastajamäärätilannetta 
katsoessa pitäisi olla, joten siihen 
tähdätään ja sen eteen tehdään töitä 
niin jo valmiina olevien joukkueiden 
parissa, kuin toivottavasti myös esi-
merkiksi kouluvierailujen ja erilais-
ten urheilutapahtumien merkeissä. 
Nyt, kun treenit ovat käynnistyneet 
monilla ryhmillä elokuun puolella, 
ja viimeisilläkin syyskuussa, voisi 
sanoa, että kaiken kaikkiaan hyvältä 
näyttää ja tuntuu! Erityisjärjestelyjä 
toki koronatilanteesta johtuen on 
edelleen käytössä, mutta yleisesti 
ottaen hommat tuntuvat rullaavan 
oikein mukavasti ja hyvin ollaan 
pysytty terveinä. Ensimmäiset tur-
naukset ovat tätä kirjoitettaessa vielä 

edessäpäin, mutta hyvällä pöhinällä 
ja itseluottamuksella ollaan lähdössä 
kohti tämän kauden sarjoja! Jun-
nusarjoista seuramme joukkueita 
löytyy tulevalla kaudella D-tyttöjen 
ja -poikien aluesarjoista, sekä lisäksi 
C-tyttösarjasta. Kevääksi pyrimme 
saamaan vielä pari joukkuetta lisää 
kuvioihin mukaan, kunhan nyt 
syksyllä aloittaneet ovat päässeet 
hieman paremmin lajiin kiinni ja pie-
nimmät juniorit kasvaneet vähän lisää. 
Pääsääntöisesti kuviot junnutoimin-
nassa ovat hyvin pitkälti samalla 
mallilla kuin aiemminkin, mitä nyt 
junnuja on toiminnassa entistä enem-
män ja se on vain ja ainoastaan hyvä 
juttu! Treenien ja pelien lisäksi seuran 
kasvatteja voi bongata liigamiesten 
otteluista pallonpyörityshommista, 
sekä erinäisistä tapahtumista, joita 
toivottavasti vuoden varrella on use-
ampia ja KoVe pyörii niissä mukana! 

Koko junnujaoston puolesta
Kia Raitaranta

Junnumäärä kasvaa, pelit kovenee

Seuramme juniorit harjoittelevat Korson koululla toistaiseksi seuraavasti: 

Lentopallokoulu (7-10v) Sunnuntaisin klo 12-13
E/D-pojat  Tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 17-18:30
D/C-tytöt, ryhmä 1  Maanantaisin klo 17-18:30 ja torstaisin klo 17-19
D/C-tytöt, ryhmä 2  Tiistaisin klo 17-18:30, keskiviikkoisin klo 18:30-20, ja perjantaisin klo 17:30-19:30

Yhteydenotot kia.raitaranta@gmail.com.

          PVM  KLO            OTTELU PELIPAIKKA
La  03.10.2020 17:00 Ducks - Hurrikaani Lumo, Vantaa 
Su  25.10.2020 17:00 Ducks - Loimu Lumo, Vantaa
Ma  26.10.2020 18:30 Ducks - Savo Volley Lumo, Vantaa
Pe 30.10.2020 18:30 Ducks - Akaa Volley Lumo, Vantaa  
Pe 13.11.2020 18:30 Ducks - Hurmos Lumo, Vantaa  
Ma 23.11.2020 18:30 Ducks - Lakkapaa.com Lumo, Vantaa  
La  05.12.2020 17:00 Ducks - ETTA Karkkilan liikuntahalli
Su  13.12.2020 17.00 Ducks - Akaa Volley Lumo, Vantaa  
La 09.01.2021 17:00 Ducks - VaLePa Lumo, Vantaa  
La 23.01.2021 17.00 Ducks - Tiikerit Lumo, Vantaa  
La  06.02.2021 17.00 Ducks - Hurmos Lumo, Vantaa  
La 27.02.2021 17.00 Ducks - Savo Volley Lumo, Vantaa  
Ke  03.03.2021 18.30 Ducks - Loimu Lumo, Vantaa  

          PVM  KLO OTTELU  PELIPAIKKA

To  01.10.2020 18.30  Hurrikaani - Ducks  Loimaan Liikuntahalli
La  10.10.2020 17.00 Tiikerit - Ducks  Hollihaan liikuntahalli
Su  11.10.2020 17.00 Lakkapaa.com - Ducks  Lapin Urheiluopisto
Su  18.10.2020 17.00 Loimu - Ducks  Kerttulan Liikuntahalli
Su  08.11.2020 17.00  VaLePa - Ducks  VexVe Areena
La 28.11.2020 17.00 Tiikerit - Ducks  Hollihaan liikuntahalli
Su 29.11.2020 15.30 ETTA - Ducks  Oulun urheilutalo
La 12.12.2020 17.00 VaLePa - Ducks  VexVe Areena 
La  16.01.2021 17.00  Savo Volley - Ducks  Siilinjärvi
Su  17.01.2021 17.00  Hurmos - Ducks  Joensuun urheilutalo
La  13.02.2021 15.30  ETTA - Ducks  Oulun urheilutalo
Su 14.02.2021 17.00  Lakkapaa.com - Ducks  Lapin Urheiluopisto
La  20.02.2021 17.00  Hurrikaani - Ducks  Loimaan Liikuntahalli
To  25.02.2021 18.30  Akaa Volley - Ducks  Toijalan monari
 

Kotiottelut Vierasottelut

Vantaa Ducksin mestaruusliigan runkosarjan ottelut kaudella 2020-2021

Miesten mestaruusliiga
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Valtioneuvostolta tuli 16.3.2020 päätök-
senä järisyttävä uutinen “ikäihmiset 
pysykää kotona”. Yli puoli vuotta on 
mennyt koronaa väistellen ja meidän 
hallitus joutui kokoontumaan normaalia 
useammin, alla lainaukset kokouskir-
jauksistamme:
16.3.2020 Kokous on jouduttu kut-
sumaan koolle erittäin poikkeuksellisis-
sa olosuhteissa sillä meillä ja maailmalla 
Kiinasta alkanut Koronavirus COV-
ID-19 “jyllää”. Suomessa oli aamulla 
14.3 viruksen saaneita 154 ja kokous-
hetkellä aamun tieto oli 243.  
12.4.2020 Kokous on erittäin poikkeuk-
sellisissa olosuhteissa sillä meillä ja 
maailmalla Kiinasta alkanut Korona-
virus COVID-19 “jyllää”. Suomessa 
oli nyt on todettu 3237 laboratorio-
varmennettua tartuntaa, Kuolleita on 72. 
Sairaalahoidossa on 226 ihmistä, joista 
tehohoidossa 75.
5.6.2020 Kokous on erittäin poikkeuk-
sellisissa olosuhteissa sillä meillä ja 
maailmalla Kiinasta alkanut Koronavirus 
COVID-19 “jyllää” edelleen. Suomessa 
oli viruksen saaneita - Testattuja näyt-
teitä yhteensä: noin 185 400 (+ 1 000*)- 
Ilmoitettuja tapauksia yhteensä: 6 885 
(+ 26*)- Tautiin liittyviä kuole-mia on 
raportoitu 318 (+ 1*)- Sairaalahoidossa 
olevien määrä Suomessa on 68 (+ 0*)- 
Tehohoidossa olevien määrä Suomessa 
on 9 (- 1*)* Määrän muutos edelliseltä 
päivältä. 4.5.2020 Valtioneuvoston 
päätöksen mukaisesti - Yli 70-vuotiaiden 
suositellaan edelleen välttävän fyysisiä 
kontakteja mahdollisuuksien mukaan 
eli heidän toivotaan jatkossakin pysy-
vän karanteenin omaisissa oloissa. Hal-
litus tarkastelee asiaa seuraavan kerran 
kesäkuun loppuun mennessä. - 50 hen-
gen kokoontumisrajoitusta sovelletaan 
julkisten kokoontumisten lisäksi (suo-
situkseen perustuvana toimintaohjeena) 
myös yksityisen ja kolmannen sektorin 
järjestämissä tilaisuuksissa, kulttuuri-, 
harraste-, liikunta- ja urheilutapahtumis-
sa sekä uskonnollisissa tilaisuuksissa.
Siihen loppuivat kevään kokoontumiset 
ja muut matkat. Kesällä on kokoontunut 
ti ja to mölkkykerho ja ke pyöräilyker-
ho. Syksyn toiminta aloitettiin 2.9.2020 
ja kerhoihin on osallistunut noin puolet 
verrattuna viimevuoteen.
Yhteistyö laajalla rintamalla antaa 
voimaa ja yksi tärkeistä yhteistyökump-
paneista Korson Vedolle on Korson 

Eläkkeensaajat ry.
“Eläkkeensaajien aktiivisia toimijoita 
on ollut mukana laajasti tapahtumissam-
me mm. lippuja myymässä, kahviota 
hoitamassa, järjestyksenvalvojina, ym. 
Eläkkeensaajien kautta on tullut myös 
lentopallon liigapeleihin jatkuvasti ihan 
uusia katsojia johtuen Eläkkeensaajien 
käyttöön ostamista kausikorteista “ ker-
toi puheenjohtaja Ari Koskenoja.
Korson Eläkkeensaajien puheenjohtaja 
Jouko Koskinen kertoi että he elävät 
tässä päivässä vahvoin kokemuksin on-
han yhdistyksemme Vantaan vanhin 
Eläkkeensaajien yhdistys joka täyttää 
2021 vuonna 55-v.
Jouko Koskinen kertoi, että jäsenmäärä 
on kasvanut mahtavasti vuosien varrella. 
Perustettaessa vuonna 1966 se oli 12 ja 
viiden vuoden päästä 120 ja 11.5.2011 
kun hänet valittiin puheenjohtajaksi 
jäsenmäärä oli 180 ja tänä päivänä 284 
maksanutta 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 kerhotiloihin joissa on ollut 
aina ”ryysis”, yli 100 paikalla (ennätys 
tähän mennessä 144). Kerhoissa joita on 
lähes joka päivälle, välitetään, ketään 
ei jätetä yksin. Ikäihmisten karmein 
ongelma, yksinäisyys halutaan selättää. 

Säännölliset viikoittaiset kerhot päivällä 
ovat seuraavat
-	ma	klo	10-11.30		 laulukerho		 22-35	osall.
-	ma	klo	12-14.00	 karaokekerho	10-20	osall.
-	ti	klo	9.30-10.30	 tuolijumppa			 30-45	osall.
-	ti	klo	10.45-12.30	boccia		 10-15	osall.
-	ke	klo	9-12.30		 keskiviikkok.	 100-150	os.	
-	 to	klo	10-12.00		 käsityökerho	 6-12	osall.
-	 to	klo10-12.00	 tanssikerho				 10-15	osall.
-	 to	klo	12-14.00	 pelikerho	 6-14	osall.

Toimintatilana on Korson Asukastila 
Korsontie 2. Tilojen käyttöä on laajen-
nettu koskemaan muitakin järjestöjä var-
ten ja Vantaan asukaspalvelut hallinnoi 
tilaa.
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 monien

 

toimijoiden yhteistyössä edistämä hyvin-
vointi tuottaa tälle yhteiskunnalle paljon 
hyvää.
On ensiarvoisen tärkeää, että myös Kor-
sossa toimii aktiivinen ja vireä Eläk-
keensaajayhdistys, jolla on perinteitä ja 
osaamista toiminnassaan ja siihen ha-
lutaan mukaan. Koko Vantaalla ikä-
ihmisten määrä tulee edelleen lähitule-
vaisuudessa kasvamaan, mikä korostaa 
kaikkien Eläkkeensaajayhdistysten sekä 
vapaaehtoistoiminnan tärkeyttä.
Koko ajatukseen hyvinvointiyhteiskun-
nasta on kuulunut lähtemättömästi nii-
den arvostaminen, jotka ovat oman kor-
tensa kantaneet yhteisen hyvän eteen. 
Eläkeläiset ovat juuri niitä naisia ja mie-
hiä, jotka tästä työstä ansaitsevat tulla 
huomioiduiksi.
Eläkkeellä olevat ihmiset vaikuttavat 
kaikkialla yhteiskunnassamme. Erityi-

sesti päättäjien tulee kunnioittaa ja vaalia 
eläkeläisten suurta panosta ja ponniste-
luja yhteiskunnan hyväksi.
“Joskus tuntuu kuin vanhemmat, ikäih-
miset nähtäisiin pelkkänä yhteiskunnan 
menoeränä” toteaa Koskinen. Heistä 
puhutaan numeroina ja prosentteina, 
tehokkuusvaatimusten ja kustannusten 
onttojen fraasien kautta. 
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 juhlapuheina ja 
kurjina päätöksinä.

Tapahtumissa mukana
Korson Eläkkeensaajat ovat järjestäneet 
jo useana vuonna kevätkarkelot LUMO- 
salissa ja niin tulevanakin vuonna 
7.4.2021 ja Lumosali on täynnä uus-
maalaisia Eläkkeensaajia. Ohjelma on 
monipuolinen ja etenee minuutilleen 
niin tässä kuin muissakin tapahtumissa. 
Lisää tekstiä ja kuvia löytyy kotisivuil-
tamme http://korso.elakkeensaajat.fi/ ja 
sieltä löytyy myös muuta toimintaamme 
liittyvää ajankohtaista tietoa ja aina voi 
myös soittaa 0400 402 172 tai lähettää 
sähköpostin jouko.koskinen@ajm-kon-
sultit.fi 
Tervetuloa myös uudet mukaan 
toimintaamme, muutama vielä sopii ja 
meillä ”relaa” välittömin positiivisen 
tunnelmin.

Teksti: Jouko Koskinen, puheenjohtaja

Korson Eläkkeensaajat ry
Yhteistyöllä voimaa laajalla rintamalla

Syksyn kerhot alkoivat 2.9.-20

Anneli Koskinen Korson markkinoilla

Maskit jaossa kerhossa 9.9.20
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Roskapoliisin palsta
Mitä ilmastotekoja sinä teet?
Ruokahävikin vähentäminen on tehokas ilmastoteko. Kaikesta kulutuksen aiheutta
masta ympäristökuormasta noin kolmannes syntyy ruuasta. Jos ruoka päätyy hävikkiin  
tuotantoketjussa syntyneet päästöt ovat syntyneet täysin turhaan.
Suomessa kotitaloudet heittävät vuosittain roskiin 120 – 160 miljoonaa kiloa.  Neli-
henkisen perheen vuosittain heittämä ruoka maksaa keskimäärin 500 €.
Ruokahävikin vähentäminen on helppo tapa alentaa ruuan ympäristövaikutuksia.
Tässä muutama vinkki hävikin vähentämiseksi:
1.  Kasvatuksella ja tiedolla on merkitystä muutokseen
2.  Kotitalouksissa ruokien viikottaisella suunnittelulla om merkitystä. Osta se mitä  
     tarvitset ja pystyt käyttämään.
3. Älä lähde nälkäisenä ruokaostoksille, silloin sorrut helposti tarpeettomiin ostok-
     siin                                                 
4. Tarkista jääkaapin ym. ruokavarastojen  tilanne ennen kauppaan lähtöä.
5. Palveleeko pakkauskoot valintaasi?  Edullinen kilohinta ei merkitse säästöä, jos osa                  
 pakkauksesta jää lopulta käyttämättä.
6. Järjestä keittiön ruokakaapit First In  First Out periaatteella, jolloin vanhimmat 
 tuotteet tulevat kiertoon ensin ja hävikkiä ei pääse syntymään.
7. Ota ruokaa lautaselle nälän, älä tottumuksen mukaan.
8. Jos ruokaa jää pieni määrä, hyödynnä se osana seuraavan päivän ateriaa. Jos 
 ruokaa jää isompi määrä, pakasta se ja käytä myöhemmin.
9. Valmista kahvia senverran kuin sitä juodaan. Kahvin kasvatus ja prosessointi kulut-
 tavat runsaasti vettä. Pienen kahvikupillisen tuottamiseen kuluu 140 litraa vettä.
  
ON AIKA ARVOSTAA RUOKAA, SE ON LIIAN HYVÄÄ HUKATTAVAKSI

Roskapoliisin keikoilta esiin nousseita kysymyksiä, jos vaikka sinullekin olisi 
näistä vastauksista hyötyä?
1. Saanko laittaa sanomalehdet ruskeassa paperikassissa paperikeräysastiaan?
 - et saa laittaa ruskeaa paerikassia keräyspaperin joukkoon. Kaada lehdet kassista 
    ja käytä kassia useamman kerran tai mikäli et käytä kassia uudestaan, niin se 
    kuuluu heittää kartonkikeräysastiaan.
2. Minne lahjapaperit laitetaan?
 - ne menvät sekajäteastiaan
3. Maito-, kerma-, piimä- ja mehutölkit (alumiininen sisältä)?
 - huuhdo tölkit kylmällä vedellä. Litistä tölkit, voit kerätä niinä sisäkkäinkin 
   kartonkikeräykseen.
       Mikäli tölkeissä on korkit, ne lajitellaan muovinkeräysastiaan.

4. Voinko laittaa lasisen kahvipannun, lasisia jälkiruokamaljoja ja kukkamaljakoita,  
 juomalaseja lasinkeräykseen?
 - et voi laittaa näitä lasiastioita lasinkeräysastiaan. Lasinkeräysastiaan laitetaan  
   vain pakkauslasia, kuten lasipullot ja lasipurkit, korkit ja kannet poistettuna 
   (metallikeräykseen tai muovikeräykseen).
5. Minulta jäi kesällä maalauksen jälkeen maalitölkki, jossa on vielä maalia jäljellä.  
 Voinko maalitölkin laittaa metallikeräykseen?
 - et voi laittaa maalipurkkia jossa on vielä maali metallikeräykseen. Purkki kuuluu  
   vaarallisten jätteiden keräykseen. Metallikeräykseen voit laittaa maalipurkin, jos  
   purkissa oleva maali on jo kuivunut.
6. Voinko laittaa biojäteastiaan lautasliinoja, talouspaperia, kananmunakennoja?
 - biojäteastiaan voi laittaa kaikkia yllämainittuja. Kananmunakennot on hyvä repiä 
   ja käyttää vaikka paperisen biopussin pohjalle, ne imevät hyvin kosteutta.
7. Meillä tulee paljon muovisia mehupulloja, kahvipusseja, hedelmien pakkausverk- 
 koja, mitäs näille?
 - kaikki muoviset elintarvikepullot ja pesuainepullot huuhdellaan ja irrotetaan  
   korkit erikseen ja muovinkeräysastiaan. Kahvipakkaukset menevät muovi-  
       keräykseen, kannattaa kuitenkin vielä tarkistaa onko pakkauksen alaosassa   
   merkintä. Merkityt muovinkeräykseen ja  merkitsemättömät sekajätteeseen. Hedel-          
   mien ym. tuotteiden pakkausverkot menevät muovinkeräysastiaan.
8. Saanko laittaa ruokajätettä ja metallijätettä  
 sekajätteeseen? Minne laitan ruokaöljyn feta- 
 juustopurkista? Minne laitan patterit?
 - ruokajätettä ja metallitavaroita ei saa laittaa  
   sekajäteastiaan, ei myöskään sähkölaitteita  
   eikä vaarallisia nesteitä.
 Ruokaöljyä saat laittaa bioastiaan pienen  
 määrän n. 2dl imeytettynä paperiin tai   
       kananmunakennoihin. Suuremman       
 öljymäärän 1 l voit pakata esim maitotölk- 
 kiin tiiviisti. Patterit viedään patteri-
 keräykseen,  keräyspisteitä on  kau-   
 poissa, sorttiasemilla, kierrätyskes-
 kuksilla. Muistathan teipata pattereiden ”  
 navat ”?
Roskapoliisien varauskalenteri www.roskat-
tominkaupunki.fi
Autamme mieluusti lajitteluasioissa.
KIITOS, kun lajittelet
- Heini - roskapoliisi


