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Puheenjohtajan palsta
Tähän syksyyn ja kauden aloitukseen
olemme valmistautuneet huolella.
Monia asioita on siinä yhteydessä
uudistettu. Kotisivujen uudistaminen
lienee näistä kaikista työläin. Siihen
on ollut viime vuosina isoja paineita.
Moni on halunnut, että teemme uudet kotisivut, mutta aina se on aiemmin kaatunut siihen, että ei ole löytynyt uudistuksen tekijöitä. Nyt tänä
kesänä Kankaanpään Toni ja Nurmisen Lassi tarttuivat härkää sarvista
ja ryhtyivät toteuttamaan uudistusta.
Parin kokeilukierroksen ja muutaman
yhteispalaverin jälkeen sivut alkoivat
muotoitua uudelle alustalle ja elokuussa avasimme uudet sivut. Vieläkin on
paljon täydennettävää, mutta uskon,
että vuoden vaihteeseen mennessä
siellä on kaikki se, mitä tällä hetkellä
tarvitsemme. Käykääpä tutustumassa!
Toinen iso ja merkittävä asia on liigajoukkueen nimen muutos. Jatkos-

sa esiinnymme miesten lentopallon
Mestaruusliigassa nimellä Vantaa
Ducks. Miksi nimenmuutos tehtiin?
Korso tunnetaan pitkään täällä järjestetystä Ankkarock-tapahtumasta, vaikka sitä ei enää muutamaan vuoteen
olekaan järjestetty. Jatkamme siis
Ankka perinnettä paikkakunnalla.
Faniporukkamme otti jo vuosia sitten käyttöön Ankkalogon. Nimen
etuosaan vaikutti kaupungin liikuntatoimen halu siitä, että kotikaupungin
nimi olisi myös näkyvissä. Nämä
asiat yhdistettynä nimeksi tuli Vantaa
Ducks. Uudistus on otettu hienosti
vastaan. Olemme saaneet paljon palautetta ja lähes yksinomaan positiivista.
Viime kaudesta liigajoukkuettamme
on vahvistettu maltillisesti. Viime kauden liigan parhaan keskitorjujan Alpár
Szabón lisäksi joukkueeseen on liittynyt Unkarin maajoukkuepassari Bálint
Magyar. Muutoin joukkueen runko on

lähes sama kuin viime kaudella. Unkarilaiset tulivat Korsoon jo elokuun
puolivälissä ja siten harjoittelemaan
on päästy yhdessä koko joukkueen
voimin. Valmennuspuolella on sitten
enemmän muutoksia. Suomalaisen
lentopalloilun kokeneimpiin valmentajiin kuuluva Ismo Tuominen on luotsannut joukkuettamme heinäkuusta
alkaen. Aisaparina valmennuksessa on
Satu Lehto. Lisäksi Jouko Lindberg
huolehtii aamuharjoitusten pitämisestä.
Muu seuran toiminta on myös alkanut
syksyn tullessa. Painijat jatkavat Lumon painisalilla runsaslukuisella porukalla Tuomaksen ohjauksella. Leppäkorven koululla maanantai-iltaisin
jatkuu suosittu naisten jumppa. Lentopalloilijat jatkavat Lumossa ja eri
koulujen jumppasaleilla harrastustaan.
Tämän lehden sivuilla esitellään eri lajien harrastusmahdollisuuksia. Tutustu

niihin ja löydä oma lajisi. Tervetuloa
mukaan!
Ari Koskenoja

Harrasteliikunta
Korson Vedon harrasteliikunnan
toiminta käynnistyi syyskuun alussa
tuttuun tapaan Leppäkorven koululla.
Edellisvuoden tapaan toimii kuluvalla kaudella vain yksi aerobic-ryhmä. Jumppaamme maanantaisin klo
19.00–20.00.
Ohjaajana toimii Taru Ålander.
Tuntinimike on Zumba-kiinteytys.
Tunti koostuu tanssillisesta zumbaosiosta sekä kiinteyttävästä lihaskunto-osuudesta. Tuntiin sisältyy myös
loppuvenyttelyt.
Zumba- kiinteytys on tasoltaan helppo

ja se sopii kaiken ikäisille ja kuntoisille naisille. Mukaan jumppaamaan
voit tulla myös kesken kauden.
Osallistumismaksu on koko vuodelta
(syys-toukokuu) 95€, johon sisältyy myös Korson Vedon jäsenmaksu
kaudelle 2016–2017.
Lisätietoja
harrasteliikunta-asioissa
voit kysyä osoitteesta:
suvi.hautajoki@eduvantaa.fi
Suvi Hautajoki
harrasteliikuntajaoston vetäjä

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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Muut toimijat kaudella 2016-2017
Liigajaosto:
Rauno Vallin
www.korsonveto.fi
Lentopallo:
naiset
Johanna Nissinen
juniorit
Kia Helminen
harraste
Heini Manninen
Paini:
Tuomas Kilpiniemi
Harrasteliikunta:
Suvi Hautajoki
Kerhojaosto:
Saija Pellikka

Tarkemmat yhteystiedot www.korsonveto.fi
Kotisivuilta löytyvät myös joukkueiden ja harrasteryhmien vetäjien yhteystiedot
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Lentopallo
KoVe N1
Kausi 2015-2016 päättyi osaltamme
isoon pettymykseen. Odotukset kauteen olivat kovat, eikä joukkueen
tekemää työtä palkittu, kun hävisimme
puolivälierissä PuMalle. Sairasteluista
ja loukkaantumisista johtuen kausi oli
osaltamme rikkonainen, emmekä pystyneet syksyn peleissä kokeilemaan
ja hyödyntämään eri kokoonpanoja,
joista olisi voinut olla hyötyä tiukoissa
peleissä pitkän kauden aikana. Muutamat pelaajat joutuivat myös pelaamaan osan peleistä vieraammilla
pelipaikoilla loukkaantumisten takia.
Emme päässeet kauden alussa asettamaamme tavoitteeseen, joten motivaation löytäminen tämän kesän treeneihin oli haastavaa niin pelaajilla,
kuin valmentajallakin. Tästä johtuen
valmistautumisemme tulevaan kauteen
lähti kunnolla käyntiin vasta totuttua
myöhemmin. Kesän harjoittelu ei ole
ollut yhtä intensiivistä, kuin edellisenä
kesänä ja aika paljon harjoitteleminen
on jäänyt pelaajien itsensä vastuulle.
Totutun punttiharjoittelun lisäksi
saimme seurayhteistyön muodossa
apua Kenttäurheilijat-58:n Olli Leinolta, sekä Speedsters coachingin Vesa
Jaakkolalta. Ollilta saimme keväällä
ja kesän kynnyksellä hyviä vinkkejä
juoksutekniikan parantamiseen sekä
nopeusominaisuuksien
kehittämiseen. Juoksutekniikan lisäksi teimme
myös erilaisia koordinaatioharjoituksia, sekä hyppyjä ja loikkia, jotka
toimivat hyvinä perusteina niin yleis-

urheiluun kuin lentopalloonkin. Boksihypyissä olikin jännittämistä, sillä
niitä tehdessään Outi onnistui viime
syksynä murtamaan sormensa. Ollin monipuolisen osaamisen ansiosta
pääsimme myös kokeilemaan kehonhallintaa taekwondolle ominaisten
potkujen avulla. Ollin treeneissä vieraili myös kolmiloikan Suomen mestari Tuomas Kaukolahti näyttäen meille
mallia, kuinka treenataan räjähtävästi.
Loppukesästä kävimme Speedstersin
Vesan opastuksella hiomassa tempaus- ja rinnallevetotekniikoita, sekä
oppimassa uutta harjoittelusta ja sen
jaksottamisesta. Sekä Ollin, että Vesan
pitämistä harjoituksista jokaiselle tarttui jotain uutta. Kiitos vielä molemmille hyvistä treeneistä!
Lähtökohdat tulevaan kauteen ovat
haastavat, sillä joukkue on taas uusiutunut jonkun verran viime kaudesta.
Lähteneiden, lopettaneiden ja välivuotta pitävien tilalle on saatu paluumuuttajina hakkuri Janette Laurén, sekä viime kaudellakin kanssamme treenannut yleispelaaja Kia
Helminen. Kokonaan uusina kasvoina
joukkueeseen tulivat passarin paikalle
Noora Sorola ja yleispelaajaksi Svetlana Fedorova. Lisäksi seuran omista
junnuista on joukkueeseen nostettu
libero Niina Nissinen ja keskipelaaja
Viivi Kinnunen. Kauteen lähdemme
edellistäkin nuoremmalla joukkueella,
keski-iän ollessa vain 22.
Lajiharjoitukset alkoivat toden teolla
elokuussa. Pikku hiljaa olemme sulautumassa yhtenäisemmäksi joukkueeksi
ja pääsemässä kohti pelitempoa. Vielä

kuitenkin sekaannuksia tapahtuu, kun
vieressä ei olekaan täysin tuttu pelikaveri. Vetolaisen julkaisun aikaan
ensimmäiset pelit on jo pelattu ja saatu
oikeasti tuntumaa tämän vuoden tasosta 2-sarjassa ja nähty mihin suuntaan
alkulohkomme lähtee. Tämän vuoden
pelisysteemi on aiempia vuosia tiukempi, sillä seitsemän joukkueen
alkulohkosta vain kaksi parasta raivaa
tiensä ylempään jatkosarjaan ja kohti
1-sarjaa.
Vaikka kesän harjoittelukausi ei ollut laadukas kuin edellinen kesä, lähdemme silti hyvillä fiiliksillä kauteen,

taistelemaan iloisella mielellä jokaisen
ottelun voitosta. Suurta konkreettista
tavoitetta joukkueelle ei ole asetettu
tulevaan kauteen. Tärkeintä on, että
pystymme joukkueena pelaamaan
omalla tasollamme ja viemään peliä
eteenpäin, sekä nauttimaan lentopallosta. Positiivisuuden kautta prkl!
Joukkuetta voi seurata edelleen Instagramissa @kove_n1 tai paikan päällä
Korson koululla pelattavissa kotiotteluissa, joihin on vapaa pääsy. Otteluaikataulut päivitetään uusituille Korson Vedon sivuille.
Ode ja Sini

KoVe leidit ”lavalla”, eipäs kun lentopallokentällä.
Mitä Leideille kuuluu……
Kesäkaudella Leidit ovat harjoitelleet
omiin nimiinsä omilla kotinurkillaan.
Leideillä ei ole käytössä omaa salivuoroa KoVen saleilla.
Yhteydenpito on tapahtunut sähköpostitse, ja kaikki olemme vielä vireessä tulevan kauden haasteisiin.
Osa porukasta on ollut faneina
Suomen maajoukkueen mukana, ja
totta kai kaikki vinkit sieltä on tuotu
koko joukkueen käyttöön.
Tulevan kauden ohjelmaamme kuuluvat ainakin:
Homenokka-turnaus
Jyväskylässä,
lokakuussa
Pirkka-turnaus Tampereella, marraskuussa, sekä
SM-kisat keväällä 2017, paikka on
vielä avoinna.
Leidien mottona: Ikä ei ole este lentopallon pelaamisessa. Hyvä yhteishenki, iloinen mieli, sekä jokaisen
pelaajan omia vahvuuksia hyödyntäen
– katsomme mihin ne riittävät.
Määrä on jotakin jonka voi laskea.
Laatu on jotakin johon voi luottaa.
En malta olla jakamatta teille, hyvät
lukijamme, seuraavaa tekstiä, joka

osui silmiini. Yhtä hyvin kirjoituksen
urheilulajina voisi olla mikä laji tahansa.
Kirjoituksen otsikko on:
KANNUSTAJISTA SUURIN
Luokan heiveröisin poika pääsi mukaan koulun jalkapallojoukkueeseen.
Joka ikisessä ottelussa hänen isänsä
oli katsomossa kannustamassa häntä.
Poika kehittyi ja pääsi pian kotikaupunkinsa junnujoukkueeseen, ja taas
hänen isänsä nähtiin katsomossa aina;
satoi tai paistoi.
Muut pojat alkoivat kadehtia poikaa,
jonka isä oli niin sataprosenttisesti
mukana kaikissa poikansa peleissä.
Myöhemmin hän pääsi seuransa edustusjoukkueeseen. Isä oli edelleen
seuraamassa jokaista ottelua, ja kannusti koko joukkuetta sydämensä kyllyydestä. Hänestä tuli katsomossa suorastaan kuuluisuus.
Kovalla harjoittelulla pojasta kehittyi joukkueensa tähtipelaaja. Eräänä
päivänä hän kertoi valmentajalle
isänsä juuri kuolleen, mutta pyysi silti
päästä pelaamaan. Pelin jälkeen valmentaja ihmetteli, miten hän juuri nyt
oli pelannut paremmin kuin koskaan.
”Halusin näyttää isälle, kuinka hy-

vin osaan pelata”, nuori mies sanoi
kyyneleet silmissä. ”Tämän pelin hän
varmasti näki. Et ehkä tiennyt, että
isäni oli sokea.”
Mitä ajatuksia tämä kertomus sinulle
herätti?
Oikein hyvää ja liikunnallista vuotta kaikille palloilijoille, painijoille,
voimistelijoille, sekä KoVen talkool-

aisille – tehdään tästä vuodesta sitä
parasta mihin pystymme, se riittää.
Kaikille lehden lukijoille – kiitos
että olette mukana toiminnassamme,
tavataan Lumon lauteilla.
Ystävällisesti
Heini /Leidien passari
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Paini
Painijaoston kuulumisia
Painijaoston toimintakausi on alkanut koulujen alusta ja innokkaita
painijoita on saapunut kaikkiin harjoitusryhmiin. Erityistä iloa tuottavat alakouluikäiset uudet harrastajat, jotka ovat ilmestyneet salille
ennakkoluulottomasti kokeilemaan
uutta liikuntaharrastusta. Samaa
innokkuutta voisi olla meillä aikui-

silla uusia liikuntamuotoja kokeillessa. Tärkeää meille kaikille on
voida paremmin ja saada lisää suorituskykyä, varsinkin pimeänä vuoden aikana.
Painijaoston harrasteryhmiin on
perustettu kuntopainiryhmä, jolle
on tainnut olla piilevää kysyntää.
Kuntopaini ei edellytä aikaisempaa

painitaustaa ja mukaan ovat tervetulleita sekä miehet että naiset.
Painikoulun harjoitusvuoroja on
saatu lisättyä yhdellä vuorolla. Uuden painiharjoituksen tavoite on
lisätä liikkuvuutta ja kehittää ominaisuuksia, joita ei painiharjoituksissa yleensä ehdittäisi huomioida.
Nassikkapainiryhmästä on siirtynyt

poikia painikouluun ja tilaa on tullut uusille harrastajille.

tehokkaan lihaskuntoharjoituksen
saa aikaiseksi myös kotioloissa,
joten kuntosalikortti ei ole välttämätön. Kehon paino itsessään
voi toimii sopivana kuormana esimerkiksi toistokyykistyksessä ja
punnerruksissa. Kotijumppaohjelmaa suunniteltaessa kannattaa ensin katsoa liikkeet yhdessä salilla,
jolloin voidaan varmistaa että liikkeet ovat turvallisia ja kuormittavat
oikein.

tukee saapumaan salille ja tukee
suorituksessa. Kuntopainin tarkoitus ei ole voittaa muita kuin oma
itsensä ja tulla ulos salilta paremmassa kunnossa kuin sinne meni.
Ryhmässä on tärkeää ymmärtää,
että olemme siellä auttamassa
kaveria suorittamaan liikkeitä ja ottamaan itsestään irti hänen omalla
tasollaan korkeita tehoja. Emme
siis harjoittele siksi, että voisimme
alistaa tai pahimmillaan vahingoittaa, sillä kysymys ei ole kilpailusta.

Silti taitaa olla hieman rajua?
Kysymys on kontaktilajista. Harjoitteista voi jäädä kevyitä mustelmia tai muita vastaavia lieviä kunniamerkkejä. Tämä ei kuitenkaan
ole sen kummempaa kuin vaikkapa
jalkapallossa tai sählyssä saatavat
kunniamaininnat. Kuitenkin edelliseen verrattuna nivelvammat ja
murtumat ovat lähes tuntemattomia kuntopainille. Siinä sivussa
oppii myös kaatumaan joustavasti
ja suojaamaan itseään yllättävissä
tilanteissa, joka on hyvä henkivakuutus alkavilla jääkaljamilla.
Kuntopaini tarjoaa sosiaalisen ympäristön, jossa on mielekkäämpi
harjoitella kuin yksinään. Ryhmä

Olet siis ihan tosissasi?
Kyllä. Itselleni kuntopaini on
merkinnyt omaa aikaa ja vapautumista työn tuomista turhista
ajatuksista. Samalla se on mahdollistanut palautumisen viikon aikana
syntyvistä istumisen aiheuttamista
jumeista. Useamman kerran kuntopainilla on ollut merkitystä onnistuneessa painon alentamisessa. Varsinkin viimeaikoina olen löytänyt
apua myös issiaksen oireisiin. Vaikka ei uskoisi, niin edelleenkin kuudennella kymmenellä laji merkitsee
minulle montaa positiivista asiaa ja
auttaa eteenpäin.
Ali Harlin

Mukavaa ja liikunnallista syksyä
kaikille!
Tuomas Kilpiniemi

Kuntopainin erikoispiirteistä
Mitä tekee vanha mies painisalilla?
Lihaskunnon
merkitystä
korostetaan entistä enemmän. Sen
merkitys on keskeinen fyysiselle
toimintakyvylle, koordinaatiolle ja
aineenvaihdunnalle. Yhdistettynä
sykettä nostavaan jumppaan positiiviset vaikutukset ulottuvat myös
sydän- ja verenkiertoelimistöön.
Tavallisimmin
liikuntaa
harrastetaan lenkkeilemällä ja kuntosalilla. Kävelyn tai kevyen
hölkän merkitys hapenoton kannalta on eittämätön, mutta se ei riitä.
Säännöllinen kuntosaliharjoittelu
kohottaa tehokkaasti nimenomaan
lihaskuntoa, mutta saattaa jättää
liikkuvuuden vähemmälle huomiolle. Esimerkiksi tukirankaa tukevat vartalon sisemmät lihakset saattavat jäädä vähemmälle huomiolle.
Kuntopainissa lihaskunnon paranemisen lisäksi myös muut motoriset
taidot kehittyvät, mikä havaitaan
nopeuden ja notkeuden lisääntymisenä sekä tasapainon ja koordinaation kehittymisenä. Yleinen
vääränkäsitys on, että kuntopainissa vaaditaan suura maksimivoimaa
tai että se sisältää paljon lajin teknistä osaamista. Itse asiassa ollaan
lähempänä permantojumppaa, jota
täydennetään painista saatavilla lajiharjoitteilla.
Mikä ihmeen kuntopaini?
Näillä harjoitteilla saadaan aikaan
kehoa monipuolisesti rasittava
harjoite, joka kuormittaa suurten
lihasten lisäksi ryhtiin ja liikkuvuuteen vaikuttavia tukilihaksia.
Positiiviset vaikutukset kohdistuvat tukirangan kipujen ehkäisyssä
ja helpottavat merkittävästi painonhallintaa. Kuntopainissa ei
myöskään harrasteta niveliä rasittavia kipuliikkeitä tai lukkoja, joten
oikein tehdyn harjoituksen jälkeen

seuraavana päivänä tunnistaa kyllä
uusia lihaksia mutteivät ole luut
rusikoituina.
Tyypillinen harjoitus sisältää lämmittelyn, liikkuvuuden kehittämisosan, lihaskuntoharjoitteita,
varsinaista lajille tyypillisiä liikeharjoitteita sekä aina myös venyttelyn. Kuinka monesti olet muistanut
tehdä nämä käydessäsi lenkillä tai
salilla? Puolentoista tunnin harjoitusjakson aikana ajatukset eivät
myöskään voi olla muualla kuin
harjoitteen suorittamisessa; arjen
ankeus ja pienet harmitukset siirtyvät hikipisaroiden mukana pois
ruumiista ja sielusta.
Eikö se ole kovakuntoisten hommaa?
Kuntopaini sopii aivan tavalliselle
perusterveelle henkilölle. Ylipaino
ei ole mikään este harrastukselle,
mutta tietysti pitkän liikkumattomuuden tai sairauden jälkeen
kannattaa lähteä liikkeelle rauhallisesti. Tämä tarkoittaa omaa kehoa
kuunnellen ja omaan tahtiin painottaen aerobista osaa. Lihaskunto
palautuu kuitenkin yleensä suhteellisen nopeasti, eikä kannata huolehtia tai turhaan verrata muuhun
kuin omaan suoritukseen. Muina
varusteina riittävät verryttelyasu,
sisätossut ja väljä paita. Nämä löytynevät useimmilta, eli alkuun pääsee pienellä.
Terveen, aikaisemmin vähän liikuntaa harrastaneen aikuisen säännöllisen lihaskuntokuurin pituudeksi kannattaa suunnitella 8-12
viikkoa. Viikkotasolla kuntosalikäyntejä tulisi olla vähintään 2-3
kertaa. Eli jos täydentää viikoittaista
kuntopainiharjoitusta palauttavalla
saliharjoituksella ja kävelylenkillä,
saa aikaan todella merkittävän tuloksen jo puolessa vuodessa. Mukana on liikkeitä, joilla saa aikaan
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Paini
Paini harrastuksena
Korson Vedon Painijaosto tarjoaa
tekemistä monen ikäisille harrastajille. Korson Veto järjestää kolmessa eri ryhmässä liikuntaa painikoulussa, nassikkapainiryhmässä ja
kuntopainiryhmässä.
Painin aloittamiseen ei tarvita erityisiä varusteita, vaan salille ilmestymiseen riittävät t-paita, collegehousut sisätossut tai sukat. Juomapullo
voi olla syytä ottaa mukaan, sillä
harjoituksissa tulee hiki. Tärkein
tavoite harjoituksissa on oppia ja
kehittää itseään, joten mitään ennakkotietämystä lajista ei tarvita,
vaan jokainen harjoittelija etenee
oman kuntotasonsa ja osaamistasonsa mukaisesti – Tervetuloa mukaan.
Painikoulu on suunnattu pääasiallisesti alakouluikäisille tytöille ja
pojille. Toimintakauden tavoitteena
on vakiinnuttaa harjoittelu. Harjoitusten lajinomaisen harjoittelun
avulla kehitetään koordinaatiota,
liikkuvutta ja motoriikkaa - lihaskuntoa unohtamatta. Painikoulun harjoitukset järjestetään kaksi
kertaa viikossa. Harjoitukset ovat
suunnattu kouluikäisille lapsille.
Ryhmän koko vaihtelee, joten kannattaa kysyä onko ryhmässä tilaa
kauden aikana.
Nassikkapainin tavoitteena on yleisesti luoda liikunnan harrastamisesta positiivinen mielleyhtymä
lapselle. Nassikoiden fyysisen harjoittelun tavoitteena on kehittää pe-

Tatu, Kasper, Jere, Miro, Onni. Kuvasta poissa Jaakko

rusmotorisia taitoja. Fyysisyyden
lisäksi tavoitteena on luoda malli ryhmässä harjoittelemisesta.
Painikoulun harjoitukset järjestetään kerran viikossa ja toiminta on

suunnattu alle seitsemän vuotiaille
pojille ja tytöille. Painin aloittaminen ei vaadi muuta kuin kiinnostusta tutustua uuteen lajiin sekä halua
liikkua.

Kuntopaini on harjoitteluryhmä
kaikille oman kuntonsa kehittämisestä kiinnostuneille aikuisille.
Tavoitteena on tehdä kehittäviä ja
turvallisia liikuntatapahtumia painille tyypillisillä harjoituksilla
unohtamatta kamppailuelementtiä.
Ryhmä on aloittanut tänä syksynä
ja tilaa on vielä halukkaille.
Lisätietoa ryhmistä ja painijaoksen
toiminnasta:
Tuomas Kilpiniemi 0407388360
tuomas.kilpiniemi@pp.inet.fi
TI klo 17.00-18.00 Painikoulu
(Tommi)
KE klo 17.45-19.15 Painikoulu
(Tuomas)
PE klo 19.00-20.30 Kuntopaini
(Tommi/Kalle)
LA klo 10.00-11.00 Nassikkapaini
(Tuomas)
LA klo 11.00-12.30 Painikoulu
(Tuomas)

Kuvasssa Eeli, Edgar, Morris, Eeli. Kuvasta poissa, Mirella, Marko, Markus, Roope, Kalle, Pyry, Aatu,
Jiri, Roni, Jesse, Eemeli, Aino ja Timo.
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Miesten mestaruusliiga

Ismo Tuominen
Päävalmentaja

Satu Lehto
Valmentaja

Nro 1 Alpár Szabó
Keskitorjuja
Synt. vuosi 1990
Pituus 203 cm

Nro 2 Lassi Nurminen
Keskitorjuja
Synt. vuosi 1994
Pituus 196 cm

Nro 4 Antti Vallin
Hakkuri
Synt. vuosi 1994
Pituus 207 cm

Nro 5 Joel Mentula
Keskitorjuja
Synt. vuosi 1998
Pituus 195 cm

Nro 6 Bálint Magyar
Passari
Synt. vuosi 1991
Pituus 192 cm

Nro 7 Joel Laakso
Passari
Synt. vuosi 1994
Pituus 184 cm

Nro 8 Patrik Ovaska
Libero
Synt. vuosi 1997
Pituus 188 cm

Nro 9 Karl Külaots
Yleispelaaja
Synt. vuosi 1993
Pituus 197 cm

Nro 10 Kalle Kattelus
Yleispelaaja
Synt. vuosi 1998
Pituus 188 cm

Nro 11 Marko Määttänen
Yleispelaaja
Synt. vuosi 1994
Pituus 192 cm
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Nro 12 Toni Kankaanpää
Yleispelaaja
Synt. vuosi 1984
Pituus 194 cm

Nro 13 Miro Määttänen
Yleispelaaja
Synt. vuosi 1996
Pituus 192 cm

Esa Parviainen
Joukkueenjohtaja, tiedottaja

Juhani Savolainen
Manageri, huoltaja

Rauno
Vallin
R
V
lli
Liigajaoston vetäjä

Takana vasemmalta Juhani Savolainen, Rauno Vallin, Bálint Magyar, Alpár Szabó, Antti Vallin, Lassi Nurminen,
Joel Mentula, Kalle Kattelus, Esa Parviainen, Ismo Tuominen ja Satu Lehto. Edessä vasemmalta Miro Määttänen,
Patrik Ovaska, Toni Kankaanpää, Joel Laakso, Marko Määttänen ja Karl Külaots.

Lipunmyynti
Ottelukohtaiset liput
Kotiottelupaikkojen lippukassalla tai ennakkomyynnissä osoitteessa
http://www.lippuautomaatti.fi/lp001.asp?c=ducks
Lippujen hinnat runkosarjassa:
Aikuiset
14 €
Eläkeläiset, opiskelijat, työttömät, lisenssipelaajat
10 €
Alle 12 v lapset pääsevät katsomoon ilmaiseksi
Kausikortit
Aikuiset
160 €
Eläkeläiset, opiskelijat, työttömät, lisenssipelaajat
125 €
Kausikortin voi ostaa ottelupaikan lippukassalta tai tilata ennakkomyynnin kautta
Kausikortti kattaa kauden kaikki ottelut!

kk Krookk
Pekka
Tiedottaja
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Miesten mestaruusliiga
Vantaan Lumoa uudella ilmeellä
Taas on yksi Mestaruusliigakausi alkamassa ja omalta kohdalta vähän eri
mallilla, kuin aikaisemmin. Vuodesta
2004 enemmän vähemmän ammattivalmentajan kuviot ovat vaihtuneet
päivätyöhön Helsingin Suutarilassa ja
valmennukset tehdään työajan ulkopuolella. Omaa himoa valmennukseen
ja pelien voittamiseen se ei ole minnekään vienyt.
Kai tässä jonkunlainen ympyrä sulkeutuu tämän suhteen. Vantaalle päädytty Rovaniemen, Salon, Kokkolan,
Loimaan, taas Rovaniemen, SaudiArabian ja Raision kautta.
Toimintatapoja olen nähnyt monenlaisia ja ei aina niin ns. luonnollista menestystä edistäviä. Joskus pakkovoittaminen vie asioita vääriin suuntiin
niin siitä kärsii myös joukkueen pelillinen ajatus.
Vantaan Ducks on onneksi lähtenyt
pitkäjänteiselle tielle, joka näkyy siitä,
että viime kauden joukkue pysyi lähes
kokonaisuudessaan kasassa, pienillä
mausteilla tottakai lisättynä. Joukkueen
kotimaisuusaste on iso. Kaksi hyvää ulkomaalaisvahvistusta on tällä hetkellä
sopiva määrä. Pari nuortakin pelaajaa
on taas nostettu joukkueeseen.
Joukkueen kausi alkoi kesäkuussa

muutamalla pallotreenillä viikossa.
Elokuun alusta kertoja lisättiin ja koulujen alkaessa aamuharjoittelu tuli
mukaan kuvioon. Kahtena kolmena
kertana viikossa Lehdon Satu ja Lindbergin Jokke akatemian kautta ovat
huolehtineet aamuharjoittelusta.
Fysiikkaharjoittelua
on
pyritty
tekemään niin, että maanantaisin on
ollut yhteinen punttitreeni, jossa olen
itse ollut paikalla. Pysyy itsekin kartalla missä pelaajien voimatasoissa
mennään. Porukassa on kiva aina tehdä töitä ja löytyy varmistajat tangon
päihin. Silloin yleensä pelaajat saavat
vähän enemmän itsestään irti kun toiset
siinä vieressä ns. ”kannustaa”
Harjoituspelejä on pelattu kuusi, vähän
ollut mestaruusliigajoukkueissa yleinen trendi, että niitä nykyään pelataan
suht säästeliäästi ”vanhoihin hyviin
aikoihin” verrattuna. Aikoina kun pallo
oli valkoinen ja miehet ”kovia”, niin
pelejä pelattiin jopa 15-20 peliä ennen
sarjan alkua.
Kuudesta pelistä voittoja tuli neljästä
viimeisestä. Ollaan siis voittoputkessa,
pysytäänpä siinä. Harjoittelussa on
pyritty tekemään asioita suht yksinkertaisesti ja pääsääntöisesti pelillisiä
harjoitteita. Tärkeätä, että on pelisys-

teemillä minkä kanssa mennään treeneissä ja harjoituspeleissä, niistä pyritään joka ilta pitämään kiinni.
Veikkaan että on tulossa tasainen, kuuma, kiihkeä ja jälleen kerran puheenaiheita aiheuttava Mestaruusliiga. Mielestäni silloin liigajoukkueet ja seurat
ovat onnistuneet, kun puheenaiheita
riittää.
Monella Esson baarilla aamuisin taas
pohditaan, että miksei sitä pelaajaa
vaihdettu tai aikalisää otettu siihen ja
siihen kohtaan, ympäri Suomen Vantaalta poronhoitoalueelle asti. Nämäkin
jutut pitää ihmiset lämpimänä ja lajin
kiintoisana.
Tällä kaudella on taas ulkomailla ammattilaisena suomalaisia enemmän,
kuin pitkään aikaan ja se kertoo Mestaruusliigan tasosta. Uskon, että muutamien joukkueiden nuorentumisesta
huolimatta tasoa riittää myös Mestaruusliigaan tulevalle kaudelle. Tästä
kertonee myös tehty maajoukkueen ns.
nuorennusleikkauskin, joka on ollut
ihan onnistunut.
Ennakkoon on pohdittu Liigassa olevan kaksi selkeää suosikkia, muut sen
jälkeen enemmän vähemmän tasaisena. Toivottavasti pystymme olemaan
siinä enemmän tasaisella puolella ja

antamaan mukavia hetkiä talkooväelle,
seuran johdolle ja kaikelle yleisölle.
Eli edessä on taas satoja harjoituksia,
pelaajien sakkokassan kartuttamista, hikoilua, kiroilua. Hirmu määrä
pastaruokailuja. Tuhansia kilometrejä bussissa istumista. Voittamista,
häviämistä…taas kiroilua. Lyhyitä
yöunia ja satoja ”huonoja” juttuja
pukukopissa…mutta on se vaan mukavaa
Kiitos kaikille, jotka ovat mukana
tässä uuden ilmeen Vantaan Ducksissa!
Iska

Eläimellistä menoa

Vantaa Ducks nimellä lentopalloilun
Mestaruusliigassa lentävä ankkalauma
herättää Einomiehessä eläimellisen
olon. Kaikki on jälleen mahdollista,
varsinkin kun lentopallo on pyöreä.
Nimihän ei joukkuetta pahenna, on
vanha hanalalainen sanonta. Hanala oli
aikanaan viime vuosituhannella suosittu seisake Korson rautatieasemalta
päärataa Rekolan suuntaan.
Vantaa Ducksin taustalla olevaa liigaryhmää ei voi kutsua ainakaan
vanhoilliseksi, kun Mestaruusliigasta
menestystä on lähdetty hakemaan
Anaheim Ducksia muistuttava nimellä. Korson Vedon puheenjohtajasta Ari
Koskenojasta, Korson kuninkaasta,
tuli kerralla Roope Ankka. Nimiuudistus on yksi keino myös hakea
lisää ropoja seuran rahasammioon.

Huippulentopallon pelaaminen pääsarjatasolla
Ankkapuiston Ankkalammelta kiven heiton päässä
olevassa Korson Lumohallissa ei ole halpaa lystiä. Joukkuetta on myös
vahvistettu unkarilaisella
passariankalla, joten ainakin Einomies odottaa
pelien jatkuvan pitkälle
kevääseen. Kävin varmuuden vuoksi kesällä
allergiatestit. Testin tulokset ovat lahjomattomat: en
ole allerginen kullalle, hopealle enkä
pronssille.
Vantaa Ducks ei ole ainoa eläinkunnan
edustaja Mestaruusliigassa. Kokkolassa pelaa viime kauden mestari Tiikerit
ja sastamalalaisen VaLePan symbolina
on pässi. Vaikka molemmat edellä
mainituista ovat vahvoja ja vantteria
nisäkkäitä, niin vantaalaiskorsolaisunkarilainen ankka on yllättävän jäntevä siivekäs. Ducksin uusi päävalmentaja Ismo ”Iska” Tuominen on jo
harjoitusottelujen perusteella antanut
vaikutelman voitonnälkäisestä käskijästä. ”Iskassa” on selvästi isokin ripaus Aku Ankan energiaa. Lisäksi
päävalmentajan tukena oleva staff on
monissa liemissä keitetty ankasto, joka
ammattimaisesti hoitaa kukin oman

ruutunsa. Talkooankkapoikue on tietysti aivan oma lukunsa valtavalla vapaaehtoistyöpanoksellaan. Joukkueessa vaikuttaa olevan erinomainen henki
ja nuoret Joel Mentula, Kalle Kattelus
ja Patrik Ovaska ovat kuin Tupu, Hupu
ja Lupu.

Einomies Porkkakoskeen voi lähemmin tutustua lentopalloilun keskustelupalstalla www.hotsport.info–osoitteessa. Kvaak kvaakataan porukalla
Vantaa Ducksin joukkue eläimelliseen
menoon mahdollisimman pitkälle
kevääseen.

Lumo-hallin ottelutapahtumaa piristämään tulee varmasti hellyttävä
Ducks-hahmo. Maskotti osaltaan kannustaa Lumon lauteet täyttävät fanit
kvaak, kvaak kannustushuutoihin.
Ottelutapahtuman suurin jännitysmomentti on oppiiko kuuluttajaikoni
Leiska Vantaa Ducksin nimen vai
käyttääkö hän läpi kauden Korson
Vetoa. Toinen jännitysmomentti on
kuvaaja Juha Jäntti. Hän on tunnettu
komeista pelitilannekuvistaan. Mutta
onnistuuko Juha kokemattomana luontokuvaajana taltioimaan nopealiikkeistä ankkaa?

Einomies Porkkakoski

Einomies on harvoin ollut näin toiveikas. Olen myös kesän aikana kerran
tavannut lyhyesti seuran tiedotustiimiin kuuluvan Pekka Krookin. Pelle
Pelotonta muistuttava roikale vaikutti
niin innokkaalta tuleviin tiedotustehtäviin, että tuskin pysyi housuissaan.
Tiedotustiimin Touhu Ankka, Esa
Parviainen ja Iines Ankka, Johanna
Nissinen liitelevät jo omissa tiedotusvoittoja hakevissa korkeuksissaan.

Tavattavissa Hotsportilla ja Twitterissä
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Pustan pojat pohjolassa
Bálint: Kyllä, se auttaa palautumaan ja
lataa myös lisää energiaa.
Mikä Bálintissa on mukavin piirre?
Mikä ärsyttävin?
Alpár: Hän on hyvin kärsivällinen ihminen, hän ei yritä puhua minulle aamulla, koska hän tietää sen olevan
vaikea hetki minulle. Ehkä harmittavinta on joskus hänen musiikkimakunsa.
Mikä Alpárissa on mukavin piirre?
Mikä ärsyttävin?
Bálint: Alpár on erittäin auttavainen,
tavallinen ja sinnikäs. Negatiivinen
ominaisuus on hänen mielialansa, joka
voi vaihtua kuin sää.

Kuinka paljon unkarilaisissa ja
suomalaisissa ihmisissä on samoja
piirteitä. Olemmeko heimoveljiä?
Alpár: Luulen, että kansoina olemme
melkoisen erilaisia, vain kieli kuulostaa saman tyyppiseltä. Ja molemmat
pitävät juomisesta...
Bálint: Mielestäni nämä kaksi kansaa
ovat täysin erilaisia. Suomalaiset ovat
rauhallisempia, auttavaisempia ja täällä on positiivinen ilmapiiri.
Miltä kielemme kuulostaa teidän
korvillanne kuunneltuna. Mitä
suomalaisia sanoja olette oppineet?
Alpár: Suomen kieli kuulostaa hyvin mukavalta korvissamme, etenkin
lasten puhuma kieli kuulostaa kuin
kuulisi Unkarin kieltä. Olen oppinut
useita suomalaisia sanoja. Helpoimpia
Suomessa ovat sanat, jotka löytyvät
myös Unkarin kielestä.
Bálint: Pidän siitä, mutta ääntäminen
on hieman vaikeaa. Haluan oppia mahdollisimman paljon, tunnen jo muuta-

mia perussanoja.
Suosikkiruokanne?
Alpár: Suosikkiruokani on halászlé,
keitto joka on tehty kalasta.
Bálint: Húsleves, perinteinen unkarilainen kanakeitto
Käyttekö usein saunassa?
Alpár: Täällä Suomessa käyn saunassa
usein, monta kertaa viikossa. Unkarissa sauna ei ole läheskään niin suosittu,
saunon siellä 1-2 kertaa kuukaudessa.
Bálint: Kyllä, usein. Onneksi asunnossamme on oma sauna, ei tarvitse lähteä
muualle saunomaan.
Sopiiko saunan rentouttava vaikutus huippu-urheilijalle? Auttaako
se lihashuoltoanne ja saatteko saunassa ajatuksenne hetkeksi pois urheilusta?
Alpár: Kyllä, minulla saunominen
auttaa nopeuttamaan palautumista ja
tykkään venytellä lihaksia saunomisen
yhteydessä.

Miten yleensä viihdytte Matarissa ja
Korsossa?
Alpár: Pidän todella paljon täällä
asumisesta. Viime kauden asuin Malmilla ja pidin myös siitä, mutta tämä
paikka on paljon hiljaisempi ja rauhallisempi.
Bálint: Tunnen oloni hyväksi ja
pidän ympäristöstä. Tietenkin pidän
lämpimämpää säätilaa parempana,
mutta aion sopeutua tähän kylmempään ilmastoon..
Seuraavan kauden henkilökohtaiset
tavoitteenne?
Alpár: Yritän päästä uudelleen torjuntatilaston kärkipaikalle ja yritän
parantaa hyökkäys- ja syöttöpeliäni.
Bálint: Haluan kehittyä ja olla parempi, auttaa joukkuettani pääsemään pudotuspeleihin! Ja sen jälkeen katsotaan, mitä tapahtuu.

Onko teillä jokin motto tai elämänohje, jota seuraatte?
Alpár: Yritän oppia virheistäni ja välttää niitä seuraavalla kerralla.
Bálint: Haluan oppia menneestä, elää
nykyisyydessä ja suunnitella tulevaisuutta.
Miten joukkue ja seura on ottanut
teidät vastaan?
Alpár: Kaikki ovat olleet ystävällisiä
ja auttaneet minua kaikessa. Minulla ei
ole ollut mitään ongelmia, olen voinut
keskittyä vain lentopalloon.
Bálint: He ovat olleet todella hyviä
ja mukavia. Toivottivat minut hyvin
ystävällisesti tervetulleeksi, haluan arvostaa tätä antamalla pelikentällä kaikkeni seuran eteen.
Veikkaus Vantaa Ducksin sijoituksesta runkosarjan jälkeen?
Alpár: Toivon ja tiedän, että olemme
kahdeksan parhaan joukkueen pudotuspeleissä runkosarjan jälkeen.
Bálint: Tiedän, että me olemme pudotuspeleissä.
Miltä Vantaa Ducks tuntuu teistä
joukkueen nimenä?
Alpár: Mielestäni se kuulostaa hyvältä
ja ankkalogo myös näyttää hyvältä.
Bálint: Pidän siitä, se on hyvin kekseliäs nimi.
Mitä Aku Ankka on unkariksi?
Alpár ja Bálint: Tämä on helppo,
Donald Kacsa.

Unelmanne elämässänne?
Alpár: Unelmani on muodostaa perhe
ja saada lapsia tyttöystäväni kanssa, ja
olla osa suomalaista lentopallokulttuuria niin kauan kuin mahdollista.
Bálint: Haluan pelata lentopalloa mahdollisimman kauan, ja antaa kaiken
mahdollisen tuen perheelleni.

Korson Vedon mestaruusliigan runkosarjan ottelut 2016-2017
Kotiottelut
PVM

Ke
Su
La
Pe
Ke
Su
Ke
Ma
La
La
To
Su
La
Ke
Su

19.10.2016
23.10.2016
29.10.2016
04.11.2016
16.11.2016
27.11.2016
30.11.2016
12.12.2016
07.01.2017
14.01.2017
02.02.2017
05.02.2017
18.02.2017
08.03.2017
12.03.2017

Vierasottelut
KLO

18:30
17:00
17:00
18:30
18:30
17:00
18:30
18:30
17:00
17.00
19:00
17.00
17.00
18:30
17:00

OTTELU

Ducks - Kokkolan Tiikerit
Ducks - Lakkapää
Ducks - Lentopalloseura Etta
Ducks - Liiga-Riento
Ducks - Hurrikaani Loimaa
Ducks - Raision Loimu
Ducks - Rantaperkiön Isku
Ducks - LEKA (YLE Areena)
Ducks - VaLePa (YLE TV 2)
Ducks - Pielaveden Sampo
Ducks - Lakkapää
Ducks - Rantaperkiön Isku
Ducks - LEKA Volley
Ducks - Lentopalloseura Etta
Ducks - Raision Loimu

PELIPAIKKA

Lumo, Vantaa
Lumo, Vantaa
Lumo, Vantaa
Lumo, Vantaa
Lumo, Vantaa
Karkkilan L-H
Lumo, Vantaa
Lumo, Vantaa
Lumo, Vantaa
Lumo, Vantaa
Lumo, Vantaa
Lumo, Vantaa
Lumo, Vantaa
Lumo, Vantaa
Lumo, Vantaa

Su
Ke
La
La
La
Ke
Ke
La
Su
La
Su
Su
La
Pe
La

PVM

KLO

OTTELU

16.10.2016
26.10.2016
05.11.2016
26.11.2016
17.12.2016
04.01.2017
11.01.2017
21.01.2017
22.01.2017
11.02.2017
12.02.2017
26.02.2017
04.03.2017
17.03.2017
18.03.2017

16.00
18.30
17.00
17.00
17.00
18.30
18.30
17.00
15.30
17.00
17.00
17.00
17.00
18.30
17.00

Liiga-Riento - Ducks
Rantaperkiön Isku - Ducks
VaLePa - Ducks
LEKA Volley - Ducks
Pielaveden Sampo - Ducks
Raision Loimu - Ducks
Hurrikaani Loimaa - Ducks
Lakkapää - Ducks
ETTA - Ducks
Kokkolan Tiikerit - Ducks
Pielaveden Sampo - Ducks
Hurrikaani Loimaa - Ducks
VaLePa - Ducks
Kokkolan Tiikerit
Liiga-Riento - Ducks

Joensuun Urheilutalo
Pyynikin Palloiluhalli
Vexve Areena
Studentian Liikuntahalli
Pielaveden Liikuntahalli
Kerttulan Liikuntahalli
Loimaan Liikuntahalli
Lapin Urheiluopisto
Oulun Urheilutalo
Hollihaan Liikuntahalli
Pielaveden Liikuntahalli
Loimaan Liikuntahalli
Vexve Areena
Hollihaan Liikuntahalli
Joensuun Urheilutalo
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Lentopallo
Terkkuja junnulentiksestä!
Vihdoin alkaa kausi käynnistyä myös junnupuolella, kun joukkueet ovat palailleet
kesälomilta takaisin Korson koululle treenaamaan ja muistelemaan, että minkäs
muotoinen se lentopallo onkaan. Kova
kutkutus olisi päästä jo pelaamaan ihan
oikeita pelejä, mutta vielä pitää hetken
aikaa jaksaa odottaa. Loka-/marraskuun
vaihteessa on ensimmäiset turnaukset meidän junnuilla, ja sen jälkeen se onkin sitten
taas täyttä tohinaa jouluun asti!
Jotta aika ei olisi aivan loputtoman pitkäksi
päässyt viime kauden päättymisen jälkeen
käymään, lähtivät seuran junnut kesäkuun
alussa jälleen tuttuun tapaan Power Cupiin,
tällä kertaa osoitteena Hämeenlinna. Poweriin osallistuttiin viiden junnujoukkueen
(F-tytöt, E-seka, D-pojat, D-tytöt ja Btytöt) voimin, ja sieltä tarttuikin kaikille
mukaan reilusti pelikokemusta, hauskoja
hetkiä ja ehkä joku sai kaiken tuulen ja tuiverruksen keskellä myös hieman väriä pintaan, vaikka säät eivät aivan hellineetkään
powerilaisia tänä vuonna. Oli hienoa nähdä
onnistuneita suorituksia ja hymyileviä suupieliä voitettujen pelien jälkeen. Etenkin Fjunnut saavat tästä erityismaininnan; pienten tyttöjen energia oli aivan mieletöntä
läpi turnauksen, ja sijoituskin oli puolivälin tuntumassa! Myös pojat pitivät positiivisen fiiliksen hienosti yllä, vaikka pelit
eivät aivan toivotulla tavalla menneetkään.

Power Cupin lisäksi juniorit edustivat
seuraa hienosti syyskuun lopulla Helsingissä pelatuissa EM-karsinnoissa pallonpyörityksen merkeissä. Suurin osa mukana
olleista junnuista oli tuolloin ensimmäistä
kertaa ikinä arvokisoissa pyörittämässä,
joten tilanne oli vieras ja ihmismäärän paljous varmasti jännitti monia. Siitä huolimatta työt sujuivat hyvin ja pystynkin
nyt ylpeänä sanomaan että kyllä, nimenomaan Korson juniorit niin sanotusti hoitivat homman kotiin. Lisää pallonpyörityskokemusta junnut kartuttavat taas tälläkin kaudella miesten liigajoukkueen
kotiotteluissa Lumossa, ja uskallankin jo
tässä vaiheessa sanoa, että myös ne hoidetaan kunnialla. Tulkaahan kaikki paikan
päälle seuraamaan, kuinka meidän junnut
pyörittää (ja tietysti myös sitä, kuinka miehet pelaa)!
Itse allekirjoittanut odottaa tältä alkavalta
kaudelta paljon hyviä treenejä, pelejä ja
turnauksia junnujoukkueiden osalta. Jokaisen juniorin oman, yksilöllisen kehittymisen näkeminen ja seuraaminen tuo iloa
valmentamiseen ja seuratyössä toimimi
seen. Valmentajien ja vanhempien välinen
toimiva kommunikointi on myös tärkeä osa
juniorijoukkueiden toimintaa, joten myöskään kotijoukkojen roolia tässä kaikessa
ei saa unohtaa. Ei kai tässä muuta, näiden sanojen myötä siis tsemppiä kauteen

kaikille!

-Kipe

Juniorijoukkueissa reilusti tilaa uusille pelaajille.
Tällä kaudella Korson Vedolla on juniorijoukkueita E- ja D-ikäisten sarjoissa.
E-ikäisistä (synt. 2006-2007) löytyy sekä
tyttöjen että poikien joukkueet, D-ikäiset
(synt 2004-2005) pelaavat poikien sarjaa
Lisäksi meillä on harjoitusryhmät C/D(synt. 2002-2005) ja F-ikäisille (2008-

2009) tytöille ja C-ikäisille (2002-2003)
pojille, sekä vielä sekaryhmänä harjoitteleva lentopallokoulu 1.-3.luokkalaisille.
Kaipaammekin lisää pelaajia kaikkiin
ryhmiin, joten ottakaa rohkeasti yhteyttä
ja tulkaa treeneihin käymään! Myös innokkaille valmentajille löytyy tekemistä!!

Sekä fyysisen että henkisen kunnon kannalta lentiksen pelaaminen on eduksi.
Siinä koko vartalo saa monipuolista liikuntaa. On pallon iskemistä, venytyksiä,
nopeita pyrähdyksiä, hyppyjä, taivutuksia
suuntaan ja toiseen jne. Reaktiokykyä kehittää taatusti se, että on saatava kontrolliin
vinhasti liikkuva pallo.
Kuntolentistä ei pelata otsa kurtussa eikä
verenmaku suussa. Vaikka joskus vauhti
saattaa yltyä rajuhkoksi, palataan hetken
kuluttua taas normaaliin tasaisempaan tempoon. Pelaamisesta pitää saada nautintoja.

Vedon kuntolentisvuoro on sunnuntaisin
16 -18 Ruusuvuoren koulussa. Jos olet
kiinnostunut tulemaan mukaan, tule paikalle. Meillä on ollut 15-20 pelaajan ryhmä,
jotka eivät kaikki käy joka sunnuntai pelaamassa. Näin uusia tulijoita mahtuu
mukaan. Maksamme salivuoron itse, joka
merkitsee sitä, että jokaiselta pelikerralta
peritään 3 euron maksu. Vakipelaajilta
edellytetään myös liittymistä Korson Vedon jäseneksi.

Joukkueiden yhteyshenkilöiden tiedot löytyvät nettisivuiltamme korsonveto.fi.

Lentis on mainio kuntopeli
Vedon kuntolentiksen uusi kausi on käynnistynyt vilkkaana. Tutut pelikaverit ovat
ilmestyneet molemmin puolin verkkoa.
Sen lisäksi lentisperheeseen on saatu useita
uusia pelaajia. Lähes puolet pelaajista on
Korson alueen ulkopuolelta. Tänne halutaan tulla, koska Korso on koko pääkaupunkiseudun tunnetuin lentopallokeskus.
Kuntolentistä pelaavat tasa-arvoisesti sekä
naiset että miehet. Ikähaitari meillä on ollut
kaksikymppisistä aina yli seitsemänkymppisiin. Pituudella ei ole merkitystä. Kokenut
160-senttinen nainen jujuttaa vähemmän

kokeneen 190-senttisen miehen toisinaan
mennen tullen. Pelin sujuvuuden kannalta
on kuitenkin yksi rajoitus: on oltava sen
verran entistä pelikokemusta, että pallo
pysyy näpeissä kohtuullisessa kontrollissa.
Lentopallon suosio on ollut viime vuosina
kasvussa. Mauro Berruto, Suomen maajoukkueen entinen valmentaja on haastattelussaan sanonut, että lentis on kaikkein
sosiaalisin pallopeli. Siinähän yhden kosketuksen jälkeen pallo luovutetaan pelikaverille. Yhteisöllisyys onkin varmaan
yksi merkittävä tekijä suosion kasvuun.

Kari Roininen

KoVe N3
Meillä uusi kausi on lähtenyt käyntiin
hienosti ja vähän aiempaa isommalla porukalla. Uusia pelaajia olemme saaneet muutamia. Erityisesti tämä näkyy ennätysmäisinä
osallistujamäärinä treeneissä. Pelit eivät
ole osaltamme vielä alkaneet, mutta pian
pääsemme ns. tositoimiinkin.

Meidän jengin “sumee” meininki jatkuu siis
edelleen hyvässä ja humoristisessa hengessä
ilman turhaa pingotusta. Voitot ovat toki
tavoitteena, mutta hyvä urheilumieli etusijalla.
Hauskaa ja voitokasta kautta toivottaa
KoVe:n Sumeet! :)
T: Outi

Korson Eläkkeensaajat ry 50-vuotisjuhlat 17.9.2016
Vantaan vanhin, ikäihmisillä virkeyttä
Vantaan vanhin Eläkkeensaajien yhdistys,
Korson Eläkkeensaajat ry vietti hyvähenkiset ja rennot kaikille avoimet 50-v juhlansa Lumossa 17.9.2016. Avoimet juhlat mahdollisti Korson Aluetoimikunnan
myöntämä huomattava avustus.
Paikalla oli arvovaltainen edustus eri
ikäluokista ja ryhmistä. Oli kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Eläkkeensaajien
Keskusliiton liittovaltuuston puheenjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja sekä
Korson srk kirkkoherra ja Korson Vedon
varapuheenjohtaja ja lisäksi runsas kutsuvierasjoukko ja muu juhlaväki, sali lähes
täynnä (340).

Tervehdyssanat esitti yhdistyksen puheenjohtaja Jouko Koskinen todeten mm.
50 vuotta sitten vuonna 1966 Korso oli
vielä pieni kylä verrattuna tähän päivään.
Junanradan ylikulku oli vaarallista, ei ollut
kahta hienoa alikulkua kuten nyt on.
Asukkaita oli noin 10000. Oli muutama
kauppa, elokuvateatteri, ravintola, kioski
ja yleinen sauna sekä Työväentalo. Kerrostaloja ei Korsossa silloin vielä ollut.
Teollisuuslaitoksia oli rautavalimo, kattohuopatehdas ja Korson Puu, mikä olikin
tärkeä, koska Korsossa rakennettiin silloinkin paljon.
Eläkeläisillä oli toki yhdistys jo ennen
tämän yhdistyksen perustamista, mutta jo-

tenkin se oli epäsopiva poliittisesti. Oli siis
tarvetta saada OMA yhdistys.
Kipinä oli syttynyt Lauri Jokisalon päässä
ja hän oli kutsunut kotiinsa Sirkka Allénin
ja Yrjö Korpelaisen neuvotteluun.
Yhdistys vaatii toimiakseen toimitilat ja
niinpä Lauri Jokisalo otti asian esille Korson Työväenyhdistyksen kuukausikokouksessa ja tilat järjestyivät. Työväentalo oli
päivisin käytettävissä ja ilman korvausta,
mikä oli tärkeää, koska silloinkaan ei ollut
ylimääräistä rahaa. Siis tuumasta toimeen
Perustava kokous kutsuttiin koolle
15.9.1966. Kokoukseen oli kutsuttu 12 asiasta kiinnostunutta henkilöä. Kokoukseen
oli kutsuttu myös silloinen Eläkkeen

saajien keskusliiton puheenjohtaja Onni
Hiltunen. Puheenjohtajana kokouksessa
toimi Lauri Jokisalo ja sihteerinä Sirkka
Allén. Kokouksessa päätettiin myös nimi
yhdistykselle, KORSON ELÄKKEENSAAJIEN YHDISTYS.
Johtokuntaan valittiin Lauri Jokisalo, Johannes Lumiaho, Oma Urho Mäkinen,
Yrjö Korpelainen, Veikko Hakkarainen,
Sirkka Allén ja varajäseniksi Artturi Palenius, Usko Vuoristo, Aabel Vuokko ja
Anna Jokisalo ja seuraavassa kokouksessa
varajäseniksi valittiin lisäksi Antti Jantunen, Kerttu Kettunen ja Toivo Eloranta.
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Yhdistyksen tarkoitus oli saada vanhemmalle väelle toimintaa ja harrastuksia sekä
saada samansuuntaisesti ajattelevat omaan
yhdistykseen. Parin kuukausikokouksen
jälkeen päätettiin perustaa kerho, joka kokoontui kerran viikossa. Sirkka Allén oli
kertonut, että innostus oli kova ja kaikki
halusivat olla mukana talkoohommissa jotta toiminta pääsisi alkuun.
Alkuvuodet olivat ahkeraa varainhankintaa ja myös virkistävää toimintaa ja yhdessäoloa. Kerho oli kokoontunut alkuvuodet Työväentalon keittiössä ja siirtyi sitten
jäsenmäärän kasvaessa salin puolelle.
Yhdistys rekisteröitiin 12.5.1967 no 94969
ja siitä tuli Eläkkeensaajien Keskusliiton
alainen. Harrastaminen ja matkustaminen
täytti viikko-ohjelmat. Teatteriretket olivat
silloinkin suosittuja. Toiminta vaatii rahaa
ja vuonna 1970 oli ensikertaa anottu avustusta Helsingin mlk hallitukselta 1000 mk,
joka myös saatiin.
Jäsenmäärä on kasvanut vuosien varrella,
perustettaessa se oli 12 ja viiden vuoden
päästä 120 ja viisi vuotta sitten minun ”astuessani remmiin” 180 ja tänä päivänä 250
henkilöä.
29.11.1976
järjestäytymiskokouksessa
valittiin vuodelle 1977 ensimmäisenä
naisena puheenjohtajaksi Irja Ruusu. Vuosien mittaan toiminta on vakiintunut,
matkat, retket ja juhlat kuuluvat kerhojen
ohella ohjelmaan.
Vuonna 1979 oli Työväentalolla tulipalo ja
jonkin aikaa toimittiin Mikkolan kerhotiloissa. Vuonna 1990 oli Työväentalon remontti saatu päätöksen ja keittiökin hohti
uutuuttaan. Yhdistykselle ostettiin astioita
900 markalla. Mikähän oli, sekö kuudes
aisti vai joku aavistus, kun tehtiin päätös,
että yhdistyksen paperit laitetaan järjestykseen ja viedään Työväenarkistoon.
Tuhopolttaja iski marraskuussa 1990
Työväentaloon ja koko talo paloi. Sytyttäjä
on edelleen vapaalla jalalla. Yhdistyksen
rahallinen menetys oli 35000 mk, josta
vakuutus korvasi osan. Tämän jälkeen
saatiin Korson nuorisotiloista kokoontumispaikka.
Talkootöillä, joihin yhdistyskin osallistui
vahvalla panoksella, saatiin uusi kokoontumistila vanhasta Sokevan talosta, joka
sittemmin Korsotalona tunnettiin. Nykyisin sillä paikalla on iso S-Market ja uusi
Korsotalo saatiin uuteen paikkaan Korson
ensimmäisen Alkon tiloihin, jonka Vantaan
kaupunki omisti ja myös tämä tila talkoovoimin kunnostettiin. No nyt sekin on
historiaa, kun talon purkutyöt valmistuivat tällä viikolla ja nyt osa toimitiloista on
Ruusupaviljongissa, jossa yhdistyksellä on
vahva panos ja jälleen talkoovoimin.
Yhdistyksen puheenjohtajina ovat toimineet
o
Lauri Jokisalo
o
Johannes Lumiaho
o
Sven Lindblom
o
Tuomas Lahtinen
o
Väinö Lappalainen
o
Irja Ruusu
o
Hannes Tammiruusu
o
Terttu Korpelainen
o
Lilja Seger
o
Saara Nevalainen
o
Aarno Peltola
o
Erkki Pekola (5kk)
o
ja nyt sitten vuodesta 2011 alkaen
Jouko Koskinen
Korson Eläkkeensaajat kokoontuvat, joka
keskiviikko kerhotapaamiseen. Se on monelle ikäihmiselle viikon kohokohta ja siitä

odotetaan. Korson Eläkkeensaajien keskiviikkokerho on kello 11.00, mutta heti
kymmenen jälkeen alkaa reippaita ikäihmisiä kokoontua Korson Nuorisotiloihin,
joissa on ollut viimeaikoina jopa ”ryysis”
YLI 100 paikalla (ennätys tähän mennessä
141 / 28.9.). Kerhoissa välitetään, ketään ei
jätetä yksin. Ikäihmisten karmein ongelma,
yksinäisyys halutaan voittaa.
Korson Eläkkeensaajissa jäsenet osallistuvat laajamittaisesti viikkokerhoihin ja
useimmat osallistuvat myös muiden kerhojen harrastuspiireihin. Missä muussa
yhdistystoiminnassa on osanotto näin
runsasta? Kuka väittää, että ikäihmiset
ovat passiiviväestöä! Keskiviikon kerhotapaaminen alkaa yleensä yhteislaululla.
Usein vierailijaksi on kutsuttu joku asiantuntija. Puhutaan terveydestä, sosiaalisista kysymyksistä eikä yhteiskunnallisia
vaikuttajiakaan vierasteta. Eläkeläiset
haluavat tietää ja elää ajassa. Sille kerhot
antavat tilan. Siksi kerhoon niin innolla ja
runsaslukuisasti tullaan.
Korson Eläkkeensaajia ovat juhlavuoden
johdosta onnitelleet monet yhteisöt ja yritykset sekä yksityiset henkilöt. Heille kaikille esitän parhaimmat kiitokset. Erityisen kiitoksen esitän meidän kaikille talkootyötä tekeville jäsenille ja EKL:n
Uudenmaan piirille, jossa olemme yrittäneet olla osaltamme merkittävä voima.
Kaupunginvaltuuston
puheenjohtaja
Antti Lindtman esitti tervehdyspuheessaan mm.
Me tiedämme, että vapaaehtoistyö on
suomalaisen yhteiskunnan voimavara.
Järjestöt tekevät korvaamatonta työtä ihmisten hyvinvoinnin ja hyvän elämän
eteen. Tämän työn taloudellinen ja inhimillinen arvo on mittaamaton. Monenlainen ja
monien toimijoiden yhteistyössä edistämä
hyvinvointi tuottaa tälle yhteiskunnalle
paljon hyvää.
On ensiarvoisen tärkeää, että Korsossa
pyörii aktiivinen ja vireä Eläkkeensaajayhdistys, jolla on perinteitä ja osaamista
toiminnassaan. Koko Vantaalla ikäihmisten määrä tulee edelleen lähitulevaisuudessa kasvamaan, mikä korostaa kaikkien Eläkkeensaajayhdistysten sekä vapaaehtoistoiminnan tärkeyttä.
Merkityksenne vantaalaisina kansalaistoimijoina on todella suuri, korvaamaton.
Te olette se ääni, joka pitää Eläkkeensaajat
mukana päätöksenteossa. Pidätte toiminnallanne huolen siitä, että heikoinkin viesti
tulee kuulluksi. Jokainen yhdistysaktiivi
puhuu samalla useiden niiden Eläkkeensaajien puolesta, jotka syystä tai toisesta
eivät osallistu yhdistystoimintaan. Vantaalla tätä on pidetty arvossa.
On myös hienoa ja mainitsemisen arvoista, että Vantaan kaupunki tukee tällaisia asukkaiden yhteisiä tilaisuuksia. Niin
myös tässä tapauksessa, kun Korson aluetoimikunta, jota täällä edustaa Anneli Koskinen, on tehnyt myönteisen päätöksen
tämän tilaisuuden tukemisesta hyväksyttäviä tilityksiä vastaan.
Mielikuva Vantaasta on viime vuosina
muuttunut positiiviseksi. Maine velkaantuvasta ja pysähtyneestä kaupungista on
muuttunut dynaamiseksi ja työllistäväksi
kaupungiksi. Vantaa on nyt houkutteleva
asuinpaikka. Meille muuttaa uusia asukkaita ja työpaikkoja syntyy vinhaa vauhtia.
Positiiviset uutisotsikot ovat kääntäneet
Vantaan imagon vetovoimaiseksi, olemme
tulevaisuuden kaupunki.
Kehäradan ja muiden investointien johdos-

Vantaan kaupungin onnittelut, vasemmalta Antti Lindtman, takana Tapani Mäkinen,
yhdistyksen pj Jouko Koskinen ja sihteeri Eila Stirkkinen

ta lentokentän alue ja Aviapolis ovat nyt sentteina, tehokkuusvaatimusten ja kustanalueita, joissa syntyy eniten työpaikkoja nusten onttojen fraasien kautta. Tämä on
koko Suomessa. Itse asiassa Aviapolis on täysin väärä ajattelutapa.
Suomen vetovoimaisin yrityskeskittymä.
Ikäihmiset ja eläkeläiset ovat valtava
Maan Hallitus on onnistunut omalla voimavara. Päättäjien tulisi ymmärtää
toiminnallaan pitämään huolen ainakin sii- tämä jokaisena päivänään niissä luottä, että me oppositiopuolueiden edustajat tamustehtävissä, joihin kansalaiset ovat
olemme pysyneet jatkuvasti kiireisinä.
heidät valinneet yhteisiä asioita ajamaan.
Hallituksen lupauksista huolimatta val- Arvostus täytyy antaa niille, joille se kuution velkaantuminen kasvaa ja julkisen luu muutenkin kuin juhlapuheina ja kurjina
talouden alijäämä paisuu entisestään. On päätöksinä.
yhä ilmeisempää, että hallituksen motiivit Arvon Eläkkeensaajat, toivotan teille kaiovat aivan muualla, kuin suomalaisen hy- kille virkeyttä ja voimaa arkeenne! Teistä
vinvointiyhteiskunnan pelastustalkoissa. Eläkkeensaajista riittää esimerkkiä nuorelToiminnan tarkoituksena on vaikea nähdä le sukupolvelle, olkaa siitä ylpeitä.
muuta motiivia kuin suomalaisen hyvinLisää kuvia ja kaikki puheet löytyvät kotivointiyhteiskunnan romuttamisen.
sivuiltamme:
Koko ajatukseen hyvinvointiyhteiskunnasta on kuulunut lähtemättömästi niiden ar- http://korso.elakkeensaajat.fi/
vostaminen, jotka ovat oman kortensa kan- ja sieltä löytyy myös muuta toimintaamme
taneet yhteisen hyvän eteen. Eläkeläiset liittyvää ajankohtaista tietoa ja aina voi
ovat juuri niitä miehiä ja naisia, jotka tästä myös soittaa:
työstä ansaitsevat tulla huomioiduiksi.
0400 402172
Eläkkeellä olevat ihmiset vaikuttavat kaik- tai lähettää sähköpostin:
kialla yhteiskunnassamme. Emme tu- jouko.koskinen@ajm-konsultit.fi
lisi toimeen ilman isovanhempien lasten- Tervetuloa
myös
uudet
mukaan
hoitoapua tai eläkeläisten yleishyödyllistä toimintaamme, muutama vielä sopii ja
talkootyötä. Eläkeläiset auttavat naapurei- meillä ”relaa” välittömin tunnelmin niin
taan, osallistuvat ystävätoimintaan ja kuin tilaisuuden juontajankin toiminut
toteuttavat monenlaista vapaaehtois- Eeva Eloranta totesi.
toimintaa. Meillä nuoremmilla sukupolvilla olisi paljon opittavaa tästä toiminnasta Teksti: Jouko Koskinen, kuvat: Juha Jäntti
ja elämänasenteesta. Eläkeläiset
ansaitsevat siten kaiken arvostuksemme. Erityisesti meidän
päättäjien tulisi kunnioittaa ja
vaalia eläkeläisten suurta panosta ja ponnisteluja yhteiskunnan hyväksi.
Joskus tuntuu kuin vanhemmat
ikäihmiset nähtäisiin pelkkänä
yhteiskunnan menoeränä. Heis- pj. Jouko Koskinen marssii riviin mitalin (yhteensä 17)
tä puhutaan numeroina ja pro- saaneista. Lisää kuvia sivulla 12.
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ROSKAN UUSI ELÄMÄ.

2KG ROSKAA

7MIN SUIHKUA

Fiksu kuluttaja vähentää roskaa ja kierrättää kaiken mahdollisen.
Me Vantaan Energiassa hyödynnämme sen roskan, jota ei voi kierrättää
ja mahdollistamme sille uuden elämän. Kierrätyskelvoton roska palaa
uudessa jätevoimalassamme Uusiosähköksi ja Uusiolämmöksi.
www.uusioenergia.Ɯ
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Sali täynnä ja Antti halaa naisia

Vasemmalla kerhoemäntä Riitta Pynninen ja oikealla meidän
paikalla ollut vanhin jäsen Tellervo Koukila (yli 90-v).

Tikkurilan Eläkkeensaajien onnittelijoina pj Heikki Kautiainen ja
Paula Hakanen.

EKL:n myöntämän tunnusmitalin (toiseksi korkein) sai mm.
Margaretha Peltola

KH:n pj Tapani Mäkinen ja valtuuston puheenjohtaja vaihtavat
kuulumiset meidän ”jokapaikan höylän” Anneli Koskisen kanssa
joka tekee ”mitä vaan”.

Laulukerho valmiina esittämään sykähdyttävät laulut.

