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Puheenjohtajan mietteet keväällä 2017
Kausi 2016 – 2017 lähestyy päätöstään
ja edessä ovat Vetomarkkinat tulevana
helatorstaina! Yleensä nuo markkinajärjestelyt enteilevät kesän tuloa ja viimeisiä kauden ”talkoita”. Mutta näin
ei tänä vuonna ole. Maailman suurin
juniorilentopallotapahtuma Power Cup
järjestetään vuonna 2017 Vantaalla
Myyrmäen urheilupuistossa. Olemme
mukana vahvasti järjestelyissä kuuden
muun pääkaupunkiseudun lentopalloseuran kanssa. Näistä seuroista kolme
on vantaalaisia, Korson Vedon lisäksi
mukana ovat Keimolan Kaiku ja Vantaan Lentopallo. Olemme valmistelleet tapahtumaa jo puolitoista vuotta
ja jäljellä on loppurutistus. Päähuomio
on nyt talkooväen löytämisessä. Yhteensä tarvitsemme n. 750 vapaaehtoista. Tehtäviä on vielä täyttämättä ja vetoankin nyt kaikkia tulemaan mukaan
järjestelyihin, jotta kisat onnistuvat ja
tulevaisuuden lentopalloilijoille pystytään tekemään ikimuistoinen Power
Cup 2017. Samaan aikaan Helsingissä

järjestetään Maailman liigan pelejä
Hartwall areenalla, joten vipinää riittää varmasti jokaisella lentopallosta
vähänkin kiinnostuneella.
Mennyt kausi on sujunut sekä hyvin että välttävästi. Miesten liigajoukkueen kausi sujui pitkästä aikaa
mallikkaasti. Tavoitteena ollut pudotuspelipaikka saavutettiin ja pudotuspelit tulevaa hopeamitalistia Loimaan
Hurrikaania vastaan sujuivat yleisöä
viihdyttävästi kahden ensimmäisen ottelun päätyttyä 3–2. Valmentajakaksikkomme Ismo Tuominen ja Satu Lehto
saivat joukkueen pelaamaan hyvin nimenomaan yhtenäisenä joukkueena.
Joukkueen nimi uudistettiin syksyllä
ja saimme sillä ansaitun huomion läpi
kauden. Yleisömäärä liigaotteluissa
nousi tällä kaudella yli 20 prosenttia,
joka varmaankin johtuu joukkueen hyvistä peliesityksistä varsinkin kauden
alussa.

tikin, niin parannettavaakin ensi kauteen jäi. Nuorissa on tulevaisuutemme
ja juniorimäärä pieneni tällä kaudella
johtuen muutamien joukkueiden yhdistymisistä naapuriseurojen joukkueisiin. On tietysti hieno asia, että yhteistyötä löytyy seurojen välillä,
mutta varsinkin pienimpien juniorien
kohdalla matkustaminen kauas kotikulmilta vähentää kiinnostusta lajin
harrastamiseen. Meidän on tulevilla
kausilla kiinnitettävä erityistä huomiota juniorien saamiseen lajin pariin.
Hakekaamme intuitio tähän Power
Cupista Myyrmäessä kesäkuun 8.–11.
päivinä. Sieltä löytyy eniten maailmassa lentopallojunioreita yhdellä kertaa!
Ari Koskenoja

Mutta vaikka liigajoukkue porskut-

Harrasteliikunnan kausi lopuillaan
Harrasteliikunnan kevätkausi on lopuillaan, mutta uuteen kauteen ilmoittautuminen alkaa jo kesän aikana kotisivujemme kautta tai sähköpostitse.
Zumba-kiinteytys on toiminut aktiivisesti koko lukuvuoden tarjoten säännöllisesti liikuntaa eri-ikäisille jumppaajille. Aerobic-ryhmä jatkuu edelleen maanantaisin syyskuun 2017
alusta klo 19-20 Leppäkorven koulun
liikuntasalissa ohjaajaTaru Ålanderin
johdolla.
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Paini
Painijaoston kauden kuulumisia
Korson Vedon painijaoston kulunut
toimintakausi on tuottanut liikunnan iloa niin nuorille kuin vanhoillekin liikkujille. Uusien kokemusten
ja kevyen itsensä haastamisen kautta
on saatu esiin aivan uusia kykyjä ja
koettu onnistumisia niin harjoituksissa
kuin kilpailuissa. Pieniä haasteita on
koettu loppukaudesta harjoitustilojen
huoltamisesta johtuvista ongelmista.
Haasteista huolimatta harjoiteltu on
kovasti ja kisoissakin käyty kokeilemassa omia rajoja.

Nassikkapainiryhmä on uusiutunut
ja aikaisemmin mukaan tulleet pojat
ovat osittain siirtyneet painikouluryhmään. Siirtojen tavoitteena on yksilöllisen kehityksen mukaan siirtää harjoittelijoita seuraavaan tasoryhmään.
Nassikkapainiharjoitukset
ovatkin
muuttaneet hieman luonnettaan painillisempaan suuntaan, tavoitellen luonnollisen kamppailuvietin ruokkimista
kuitenkin pitäen harjoitukset turvallisena tapahtumana henkisesti ja fyysisesti.

Tämän toimintakauden uutuutena oli
kuntopainiharjoitusten aloittaminen.
Alun hämmennyksen kautta on innostavaa havaita aikuisten keksivän omia
harjoituksia ja jopa harjoittelevan salaa. Ihmisessä on syvällä halu kilpailla
ja sitä pitää ruokkia oikein sopivien
tulosten saavuttamiseksi. Käytännön
esimerkkinä oli leuan veto, eräs kuntopaini ja painikoululaisen isä päätti
toteuttaa salaisen liikuntaunelmansa
vetää leukaa, ja tämän kevään aikana
on maltillisella harjoittelulla saatu
nollatulos muutettua kiitettäväksi
lihaskuntoluokaksi. Parasta on havaita
liikkumisen intoa eli juuri sitä mitä
tämän ryhmän tavoitteena on ollut.
Kesäharjoituksia innolla odottaen.

Painikouluryhmän harjoituksiin onkin
tullut aivan uusia harjoittelijoita nassikkapainiryhmästä ja tämän muutoksen myötä ovat painikoulussa jo harjoitelleet lapset saaneet itselleen vertailupisteen omaan osaamiseen ja henkiseen kypsyyteen. Tuntuu, että isommat
pojat ovat entistä isompia, mutta silti
pienemmät pojat saavuttavat isompiansa varkain. Painikoulun ohjauksessa on saatu apua Seurakuntaopiston
opiskelija Onnilta, jonka ammattitaidon kehittymisestä on nauttinut koko
keskiviikon harjoitusryhmä ohjaajaa
myöten.
Painikoulu on suunnattu pääasiallisesti alakouluikäisille tytöille ja pojille. Toimintakauden tavoitteena on

vakiinnuttaa harjoittelu. Harjoitusten
lajinomaisen harjoittelun avulla kehitetään koordinaatiota, liikkuvutta ja
motoriikkaa - lihaskuntoa unohtamatta. Painin fyysisen harjoittelun lisäksi
kannustetaan säännölliseen ja omalle
ikäkaudelle sopivien vastuiden kantamiseen, kuten esimerkiksi omista varusteista huolehtimisen. Painikoulun
harjoitukset järjestetään kaksi kertaa
viikossa. Harjoitukset ovat suunnattu
kouluikäisille lapsille.
Nassikkapainin tavoitteena on yleisesti luoda liikunnan harrastamisesta
positiivinen mielleyhtymä lapselle.
Nassikoiden fyysisen harjoittelun
tavoitteena on kehittää perusmotorisia
taitoja ja 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 aikuisille suunnattu
kuntoilumuoto, joka sopii kaiken kuntoisille. Tavoitteina on painille tyypillisin harjoituksin ja kevyin kamppailutilantein parantaa omaa suorituskykyä.
Harjoittelu ei vaadi aikaisempaa paini-

Elias, Emil, Eeli, Morris, Roope ja Timo aitajuoksijan venytyksessä.

taustaa.
Painijaosto tarjoaa myös mielekästä
tekemistä kaikista talkooasioista kiinnostuneille ja halukkaille harjoitusten
ohjaajille järjestetään tarvittava koulutus ja opastus oman ryhmän vetämiseen.
Korson Vedon Painijaoston kausi
alkaa olla lopuillaan.   Syksyllä koulujen alkaessa on paras aika aloittaa
harrastaminen, mutta painiin voi käydä tutustumassa pitkin vuotta. Painin
aloittamiseen ei   tarvita erityisiä varusteita, vaan harjoitteluun 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. Syksyllä aloitetaan harjoitukset koulujen alkaessa – Tervetuloa mukaan.
Lisätietoja:
Tuomas Kilpiniemi 040 7388369
tuomas.kilpiniemi@pp.inet.fi
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Miesten mestaruusliiga
Vanhan loppu on uuden alku
Kauden tavoitteena oli saavuttaa pudotuspelipaikka. Se lopulta tuli, vaikka
muutamien sattumien takia meni lopussa vähän tiukan näköiseksi.
Todellisuudessa
pudotuspelipaikka
varmistui kolme peliä ennen runkosarjan loppua, Iskun hävittyä Lakkapäälle.
Seuraavan päivän peli olikin vaikea,
koska 12 kautta oli oltu ulkona pudotuspeleistä ja tämän kauden aikana olleiden loukkantumisten jälkeen helpotus
oli suuri päästyämme pudotuspeleihin.
Pelissä näkyi selkeästi, että palkeet
olivat joukkueelta tyhjentyneet täysin,
eikä saatu enää itsestämme mitään
irti. Jonkun legendaarisen kuluneen
sanonnan mukaan paljon oli vettä virrannut Vantaanjoessa kun joukkue on
viimeksi ollut play-offeissa, eli 2005.
Sen verran alkoi kiinnostamaan, että
piti oikein käydä Vapun päivänä tarkistamassa millainen se Vantaanjoki on?
Ainakin kosken kohdalta pitää mainita
siellä virtaavan sen verran railakkaasti

vettä. Vaikka joka vuosi olisi vaikka finaaleissa, niin aina niiden välillä virtaa
pirun paljon vettä.
Itse pudotuspelit olivatkin mielenkiintoiset. Ennakkokaavailujen mukaan
meille ei paljon runkosarjan voittaja
Hurrikaania vastaan luvattu. Ainakin
Loimaalaisten torikahviokeskustelujen
mukaan pakolliset pikaiset kolme peliä
ja Hurrikaani jatkamaan kohti mestaruutta. Toisin kävi. Löysimme aika
kovatasoisen lentopallon pelaamishurmion kahdessa ensimmäisessä pelissä.
Ensimmäinen peli Loimaalla väännettin viiteen erään (3-2 Hurrikaanille)
Toinen peli Vantaalla oli jopa trilleri.
päästiin 5.erään tilanteeseen 13-13 ja
ihan ei osattu käsitellä sitä tilannetta.
Kolminkertaisella budjetilla operoiva
Hurrikaani nappasi pari viimeistä pistettä ja vei toisenkin pelin 3-2. Kolmas
peli taas Loimaalla kääntyi Hurrikaanin leveämmän materiaalin eduksi
3-0 peliksi. Ihan läpihuutojuttu sekään

ei ollut ja ehkä toisessa erässä tuli
kauden komeimpia puolustuspalloja.
Tavoite näissä puolivälierissä oli saada
ensin toinen kotipeli, mutta se ei nyt
onnistunut.
Näin ne päättyy aina vähän haikeastikin kaudet ja tässä välissä vedetään
hiukan henkeä. Pakko edelleen sanoa
tämän joukkueen olevan yhtenäisimpiä
mitä koskaan olen valmentanut.
Ennakkoveikkauksen kun annoin Helsingin Sanomille tulevasta mestarista,
että mielestäni se on VaLePa, niin ihan
en saanut mestausuhkauksia Loimaan
torilla, mutta Twitterissä kommentteja kuitenkin. Mielestäni VaLePa oli
tasaisin ja säilytti tasonsa koko kauden.
Huimia pelimiehiä heillä. Kokemus on
vaan tärkeä tässä lajissa.
Kiitän taas meidän valmennuksen   ja
pelaajien puolesta seuraa, talkooväkeä,
tukijoita, katsojia, ja kaikkia, jotka ovat
vaikuttaneet tämän onnistuneen kauden läpivientiin.

Hienoja ihmisiä on paljon Korson Vedon ja joukkue Vantaan Ducksin ympärillä
Kiitos!
Ismo Tuominen
Päävalmentaja
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Miesten mestaruusliiga
Ankkaparvi lehahti lentoon
Ankkahuumaakin koettiin. Tiedotusvälineet kiinnostuivat meistä ja Vantaakin sai rutkasti julkisuutta.

Päättynyt kausi antoi meille talkoolaisille virtaa tehdä kukin meille
kuuluva tontti, jotta Vantaa Ducksin
joukkue saa keskittyä pelaamiseen.
Ankkaparvi lehahti lentoon ja ankkojen vahvat peliesitykset pyyhkivät pois
aiempien vuosien pettymykset. Osa
kannattajistakin palasi takaisin Lumon
lauteille ja katsojamäärät kasvoivat.

Yhteydenottoja seuraan päin tulee
kauden aikana monilta suunnilta. Vierumäessä asuva pitkäaikainen lentopallon seuraaja Kalervo Männistö
otti yhteyttä juuri päättyneen kauden
alussa Rauno Valliniin. Kalervo haluaisi muistella lentopallon alkuaikoja
silloisessa Helsingin Maalaiskunnassa heti sotien jälkeen. Piipahdin syksyisenä iltana jo pitkälti yli
kahdeksankymmentä vuotiaan lentopalloharrastajan kodissa. Hänet oli
lentopallon pariin houkutellut maajoukkuetason lentopalloilija Eero Wallenius. Molemmat kaverit olivat töissä
1948 Tikkurilan Väritehtailla. Ruokatauoilla alkoi lentopallon pelaaminen, jota Kalervo jatkoi vielä monissa
muissakin työpaikoissa. Eero Wallenius voitti aikanaan silloisen Suomen
Kori- ja Lentopalloliiton mestaruuden
Eteläiset-joukkueessa, jossa pelasivat hänen lisäkseen Kainu Mikkola,
Harry Sundell, Erkki Hakuli, Kalevi

Elomaa, Raine Nurminen ja Jussi Villala. Hienoja muistoja nykyinen Mestaruusliigassa pelaava joukkueemme
nostaa lähiseudun asukkaissa.
Ankkalaumamme uudisti myös lentopallojournalismin
kielenkäyttöä.
Joukkueestamme haluttiin tehdä ankkapaistia Pekingin ankan tyyliin.
Uutisankka käsitekin sai uusia ulottuvuuksia maakuntalehtien otsikoissa.
Ankkamaskotit toivat uutta ilmettä ottelutapahtumaan. Vastustajien valmentajat saivat kokemansa häviön jälkeen
lehdistötilaisuudessa lohduksi kylpyankan. Kahviossa Heini Manninenkin
intoutui leipomaan sekä herkullisia
että esteettisesti viehättäviä ankkaleivoksia. Ehkäpä tulevalla kaudella
saadaan jossain kotiottelussa maistaa
gourmet-ruokaspesialisti, valmentaja
Satu Lehdon kehittämää ankkapastaa.
Toivottavasti tulevalla kaudella pelaajiemme lihashuolto saadaan viritettyä
vieläkin paremmaksi, niin Satun aika
ei mene kinesioteippaukseen. Näin
ankkapastan lisäksi voisimme päästä
maistamaan muitakin herkkuja.

Tulevaa kautta Einomies odottaa ankankieli pitkällä. Lentopallofanina
minut on keitetty unelmien padassa.
Suurin unelmani onkin viettää joskus
kevään päätteeksi torijuhlia Vantaa
Ducksin mestaruuden kunniaksi. Korson kuningas, Ari Koskenojakin, on
luvannut niissä juhlissa laulaa ”Me ollaan sankareita kaikki”. Ankkalauma
kun on lentoon lehahtanut, niin mikä
siinä samalla on lisätä lentokorkeutta.
Päävalmentajana jatkaa pelaajien rakastama mukava valkku, Ismo Tuominen. Ismohan on hehkuttanut Vantaan Sanomissakin sekä joukkuetta
että organisaatiotamme parhaaksi,
missä hän on koskaan ollut. Mitähän
se hehkutus olisi Ismon suusta niissä unelmieni torijuhlissa? Tulevalla
kaudella unelmia on jälleen upeata
tavoitella. Kyllä ankka on sitten sympaattinen lintu, kvaak, kvaak.
Einomies Porkkakoski
Tavattavissa myös Hotsportin palstalla
ja Twitterissä

Lumon Lauteilla !
Ducksin pelipäivän odotus lienee innokkaalle lentopalloharrastajalle samankaltaista kuin pikkulapsella karkkipäivän odottaminen.
Kun tuo tuo päivä viimein koittaa,
niin tutun kotoiselta tuntuu otteluun
saapuminen: auto parkkihalliin, pienellä kävelymatkalla itse Lumoon kyllästetään keuhkot raikkaalla ilmalla,
jotta äänijänteet ja keuhkot saavat tarvitsemansa tuuletuksen pian alkavaa
rasitusta varten.
Sitten ovat vuorossa nuo tutut rutiinit:
lippu sujuvasti pientä korvausta vastaan kätöseen, toiseen käteen otteluohjelma, ja lopuksi kolikoita taskusta
hamuten suunnataan kahvion tiskille.
Matkalla kahvion tiskille, Ducksin
kaulaliinan asentoa kaulassa korjaillen, silmätään samalla mitä uusia fanituotteita on ilmestynyt myyntipöydälle.
Mikäli viikkorahasta on vielä jotain
tähteenä, satsataan ne arpajaisiin. Onhan näissä arvonnoissa paljon suurempi mahdollisuus voittoon kuin
konsanaan Lotossa.
Kaffekupillista tilatessa silmät tarkkailevat minkälaisia herkkuja KoVen
leipuri on tällä kertaa tuonut maistille. Vaikeahkon nisuvalinnan jälkeen kädet täynnään tärkeellisiä otteluun valmistavia varusteita siirrytään
silmäilemään, mistä löytyisi vapaa
paikka herkkujen nautintaan, sekä tietysti otteluohjelmaan tutustumiseen.
Kunhan nuo valmistavat osiot on saatu

tehdyksi maittavan mokkakupillisen
saattamana, onkin aika siirtyä katsomoon vakiopaikalle - tietysti eturiviin.
Siihen on parikin painavaa syytä: polvien kulmarautoja on hyvä yrittää
oikaista silloin tällöin pelin aikana, ja onhan siinä samalla melkein
kuin kentällä - itseään paremmassa
seurassa.

ihmiskädessä olla sellainen voima ja
nopeus, että pallon voi lyönnillä kimmauttaa lattian kautta Lumon kattoon!
Joka ei ole ihan matalalla ... Miten korkealle ihmisen alaraajojen lihakset ja
jänteet saattavatkaan ponnauttaa lentopalloilijan. Noo, kyllä minäkin silloin ennenvanhaan - ellen väärin erehdy, tai muista.

Aluksi pääseekin seuraamaan urheilijanuorukaisten
voimistelunäytöstä,
joka jatkuu noiden atleettien pallotteluesityksellä. Kateellisena saa seurata, kuinka taidokkaasti lentopalloa
voi käsitellä, kuinka sulavasti pallo
kimpoaa sormilyönnillä tarvittaessa
vaikka katonrajaan, miten voikaan

Tuohon kun lisätään ottelua edeltävä
iskulyöntinäytös, niin alkaakin tunnelma olla kohdallaan itse peliä varten.
Taiston päätyttyä alkaa kovin koetus: miten saada polvien kulmaraudat
oikoiseksi. Täytyykö soittaa PekkaNiska paikalle,  jotta pääsee rappuja ylös.

Tähän mennessä se on vielä onnistunut
omatoimisesti. Olisikohan iso asia jos
Vantaan kaupunki varautuisi meidän
koukkupolvien yhä pahenevaan ongelmaan, ja hankkisi   kahviosta kentän
tasolle vievät liukuportaat ? Sekä tietysti päinvastoin.
Jälleen on yksi nautinnollinen ehtoo
takana, ja jos on oikein hyvin käynyt,
niin Ducksin pistepottikin on samalla
kasvanut. Koko rahalla tuli kuitenkin
nautittua lentopalloviihteestä - joka on
ehdottomasti Parasta Paikanpäällä !
Ei muuta kuin odottamaan seuraavaa
karkkipäivää !
-massinen-
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27. Vetomarkkinat Korsossa
helatorstaina 25.5. 2017 klo 9 - 16. Tervetuloa!
Korson Vetomarkkinoiden ohjelma
09.00

Markkinat avautuvat
ja myynti alkaa
Markkinakauppaita paikalla noin
200 kpl
Korson Vedon kahvio Lumon 		
eteläpäädyssä
- kahvia
- virvokkeita
- naposteltavaa
Korson Vedon grillipiste

16.00

Markkinat sulkeutuvat

Markkina-artikkelit
Asunnot

Laukut ja lompakot

Asusteet

Leipomotuotteet

Donitsit

Lelut

Elintarvikkeet

Letut

Esitykset

Luomuruisleipä

Hampurilaiset

Makeiset

Hattara

Makkara

Huonekalut

Marjat

Imuritarvikkeet

Marjasiemenjauhot

Jalkineet

Matot

Kahvi

Mehut

Kalakukot

Metrilaku

Karkit

Narunveto, pallonheitto

Kasvisruoka

Paistetut muikut

Kattotuotteet

Pakastepussit

Kevätrullat

Palviliha ja muut lihatuotteet

Kranssit ja sisustustavarat

Pitsiliinat

Kukat

Pölypussit

Käsintehdyt laukut

Saippua

Köydet

Toiminnan esittely

Lastenvaatteet

Vaatteet

Lamput

Vihannekset

7
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27. Vetomarkkinat Korsossa helatorstaina 25.5.2017 klo 9-16.
Nimi/Yhteyshenkilö

Paikka

Alue Artikkeli

Nimi/Yhteyshenkilö

Aanmaa

221

C

Käsintehdyt laukut

Laitilan Leipä

Abia Oy

167,168

C

Palviliha ja muut lihatuotteet

Lakulinna

Blue-eye

201

C

Laukut, lompakot ja vyöt

Leenan Mattokutomo

Bun Vary

159

B

Kevätrullat

Lelu-Ritva

Cafelettu

173,174

B

Letut ja kahvi

Lettula

Clogs company

150,151

B

Jalkineet

48

A

134,135

Paikka

Alue Artikkeli

132,133

B

Leipomotuotteet

114

B

Metrilaku

86

A

Matot

215

C

Lelut

147,148,149

B

Elintarvikkeet

Lujatalo

198

C

Asunnot

Pitsiliinat

Marko Himanen

164

C

Letut, kahvi ja makkara

A

Asusteet

Mr Beef

163

C

Hampurilaiset

210

C

Donitsit

MR-Ruokailupalvelut Oy

95,96

B

Letut

Ha-Trading Tmi

67

A

Pölypussit, imuritarvikkeet

My Shop Tmi

152,153

B

Makeiset

Hattarax

97

B

Hattarat

Pentti Kajander

219

C

Karkit

HC Lights

216

B

Lamput, saippuat

Peten Karusellit

122,123

B

Narunveto, pallonheitto

185,186,187

C

Matot

Rutin Mansikkatila

203

C

Mehut ja marjasiemenjauhot

19

A

Kasvisruoka

Saksiniekat Tmi

81

A

Kalasäilykkeet, luomuruisleipä

156

B

Vihannekset, marjat

SPR Ambulanssi

91, 92

A

Toiminnan esittely

88

A

Leipomotuotteet

Taikatuulia Tmi

158

B

lastenvaatteet

Kartanon Leipä Oy

165,166

C

Leipomotuotteet

Timpan Muikut

179,180

C

Paistetut muikut

Keijo Tahvanainen

93,94

A

Laukut ja lompakot

Tuulin Heinähattu

214

C

Kranssit ja sisustustavarat

183,184

C

Palviliha ja muut lihatuottteet

Vantaan Kokoomus

62

A

Esittely

29

A

Esitykset

Vesivek

181

C

Kattotuotteet, toiminnan esittely

199

C

Köydet ja pakastepussit

Viialan Leipomo

200

C

Leipomotuotteet

126, 127

B

Huonekalut

Vul-Ventti

160, 161

C

Metrilaku

Eila Perilä
Ekta Tekstiilit
Errol Ky

HKM-Hannu Kari
Hodai Ravintola
Jari Ronkainen Tmi
Joensuun Herkkuleipomo

Kivikylän Kotipalvaamo Oy
Korson Eläkkeensaajat
Kuitulinja
Kymen Rottinki

Lista on alustava lehden mennessä painoon 9.5.2017
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Lentopallo
Junioritoimintaan kaivataan uusia tekijöitä

Kia Helminen

Junioritoiminnassa painopiste on ollut menneellä kaudella vahvasti nuorimmissa ikäluokissa, joissa kävijöitä
on riittänyt. E- ja F-ikäiset tytöt ja
pojat ovat treenanneet välillä yli kahdenkinkymmenen junnun voimin, kun
taas D-/C-ikäisillä porukkaa on hädin
tuskin ollut kentällistäkään kerralla
harjoituksissa. Onneksi määrä - suuri
tai pieni - ei kuitenkaan kerro laadusta
mitään, sillä treeneissä on ollut hyvää
pöhinää läpi kauden ja kehitystä on
tapahtunut ihan jokaisella. Peleissä
nuorimmat ovat päässeet edelliskautta
paremmin kiinni koppipallon ideaan,
oppineet rauhoittamaan pelaamista ja
lukemaan myös vastustajien liikkumista. Isommilla on kehittynyt malttia
ja taitoa kolmen kosketuksen pelaamiseen sekä valmentajan antamien

ohjeiden kuuntelemiseen ja sisäistämiseen. Näin sisäkauden päätyttyä treenaaminen on huomattavasti vähäisempää kuin kaudella,
mutta onneksi edessä on Power
Cup, joka tänä vuonna pelataankin
melko tutuissa ympyröissä Vantaalla. Poweriin KoVesta lähtee
kaksi joukkuetta, E-tytöt ja -pojat.
Power Cupin jälkeen pienimmät jäävät
kesälomalle lentopallosta, kun taas
vanhemmat juniorit treenaavat läpi
kesän itsenäisesti. C- ja D-ikäiset pojat
ovat siirtyneet VanLeen pelaajapulan
vuoksi, ja ensi kauteen valmistautuminen tapahtuukin heillä näin ollen
Myyrmäen alueella. Hypyt, loikat ja
lihaskunto lienee vahvasti kaikilla junioreilla kesällä ohjelmassa. Kun ke-

sällä jaksaa tehdä ahkerasti, on syksyllä huomattavasti vahvempi pohja tulla
takaisin salille ja lajin pariin.
Vielä on vaikea sanoa, mitä ensi kausi
tuo tullessaan, mutta ainakin sen verran tiedämme jo nyt, että haluamme
saada enemmän meininkiä seuran junnutoimintaan. Tällä hetkellä koko konsepti pyörii melko kapealla rosterilla,
ja olisikin tärkeää saada lisäapuja ja
-käsiä mukaan toimintaan. Kaikkiin
ryhmiin mahtuu myös lisää pelaajia,
eli tekemistä löytyy ihan kaikenikäisille. Hyvällä asenteella pääsee jo
pitkälle, ja kuten aiempinakin kausina,
tärkeintä on, että kaikilla on hauskaa!
Tehdään tosissaan ja kunnolla, mutta
ilon kautta (:             
-makis

Talkootyön voimannäyte
Fortum Power Cup järjestetään

8. – 11.6.2017 Vantaalla Myyrmäessä.  
Lentopalloilun vuotuinen päätapahtuma on Vantaan tämän vuoden suurin
tapahtuma. Toukokuun alussa ilmoittautuneita joukkueita oli jo huimat
kahdeksansataakuusikymmentäkuusi joukkuetta. Tämä tietää noin seitsemäntuhannen kisapassin leimaamista. Kotimaamme nuorten pelaajien
lisäksi osallistujia tulee Tanskasta, Virosta ja Latviasta.
Seitsemän lentopalloseuran yhteiskonsortio kokoaa talkoolaiset, joita tarvitaan paljon tapahtuman onnistumisen
kannalta. Korson Vedon lisäksi mukana ovat Vantaan Lentopallo, Keimolan Kaiku, PuMa Volley, Naarasleijonat, Espoon Lentis ja Blues Volley.
Lentopalloliitosta tapahtumapäällikkö
Päivi Harri totesi osuvasti: ”Pääkaupunkiseudun kasvu jatkuu tasaiseen
tahtiin ja myös alueen seurojen toiminta on hyvässä nosteessa. On siis ilo tuoda powerilaiset Vantaalle, Myyrmäen
urheilupuiston erittäin hyviin olosuhteisiin. Vaikka ollaan keskellä kaupunkialuetta, julkinen liikenne toimii
mainiosti ja antaa monenlaisia mahdollisuuksia liikkua muutenkin kuin

kenttien ja majapaikan välillä”.
Fortum Power Cupiin tulevat pelaajat
ovat innoissaan päästessään pitkästä
aikaa pääkaupunkiseudulle nauttimaan
hyvistä peleistä ja mielenkiintoisesta
oheisohjelmasta. Tuttujen iltadiscojen lisäksi Maailmanliigan pelit ovat
nähtävillä Hartwall Areenalla ja len-

topalloilun miesten maajoukkueen pelaajat vierailevat Fortum Power Cupin
tunnelmassa. Urheilujoukon alokkaatkin tulevat sotilasvalatilaisuuteen
Myyrmäen kisatunnelmaan.   Vantaa
haluaa tuoda esiin graffitimaalausta ja
siten ilahduttaa niin pelaajia kuin heitä
kannustamaan tulevia.
Talkoolaisia oli saatu seitsemän seuran
verkoista kasaan toukokuun alussa
jo viisisataa ja rekrytointi jatkuu aktiivisena tapahtuman alkuun saakka.
Järjestelytoimikunnan puheenjohtajan
Ari Koskenojan johdolla on tehty ansiokasta työtä, jotta tapahtuma onnistuu. Konsortion projektipäällikkönä
toimii Vesa Kauppi (PuMa/VanLe).
Majoituskouluja on lähes kolmekymmentä ja kenttiäkin on rakennettava
useita satoja. Ruokailun järjestäminen
on valtava ponnistus.   Majoituskouluissa on patjoja riitettävä ja kioskeista
on löydyttävä nuorisolle välipaloja.
Kisojen liikenne- ja turvallisuusjärjestelyt vaativat paljon suunnittelua.

Hienosti kuitenkin ollaan aikataulussa
ja moniin eteen tulleisiin ongelmiin on
aina ratkaisu löydetty. Talkoolaisilta
vaaditaan monia taitoja, kun joudutaan
luovimaan erilaisten virkamiesten ja
viranomaisten lupajärjestelyjen viidakossa.
Tapahtuman lähes megalomaaninen
suuruus asettaa omat haasteensa, joten
ei voi kuin ihailla miten upeasti järjestelyt ovat edenneet. Kaikki talkootyö
tehdään sen eteen, että tapahtumaan
tulevat nuoret saavat kokea monia
uusia ikimuistoisia elämyksiä. Suosittelen lämpimästi talkootyöhön osallistumista tai vierailemaan 8. – 11.6.2017
Myyrmäessä Fortum Power Cupissa.
Pekka Krook

http://www.powercup.info/etusivu.html
https://www.facebook.com/
PowerCup/?fref=ts
https://www.instagram.com/power_
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Lentopallo
N1-joukkueen kausi
Ilon kautta prkl!

Kauteen 2016-2017 lähdettiin maltillisin tavoittein, tavoitteena paikka yläjatkosarjassa, joukkueen kokoonpanon
koettua jälleen muutoksia ja harjoittelun ollessa pitkästä aikaa enemmän
pelaajien omalla vastuulla.
Kesän aikana muutamia pelaajia kävi
kokeilemassa mutta monet huomasivat, että vauhtia ja vaaratilanteita harjoituksissa oli liikaa. Omatoimisen
harjoittelun pelaajat hoitivatkin melko
hyvin ja olimme pienoisessa etulyöntiasemassa muihin joukkueisiin nähden pelien alkaessa. Pelisysteemi oli
valtaosalle tuttu ja uusien pelaajien oli
helppo hypätä kelkkaan mukaan.

pion karvasta kalkkia. Häviöistä ei
kuitenkaan suuremmin lannistuttu sillä
koko ajan joukkueella oli tiedossa syyt
ja seuraukset. Koko kevätkautta varjostivat muutamat loukkaantumiset
eikä missään vaiheessa päästy kokeilemaan eri kuusikkovariaatioita.
Hyvää vaihtelua harjoitteluun toi torstain treenit Lumossa jossa testosteroni
leijali ja villit karjahdukset kumahtelivat miesten puolelta. Valmentajan

silmiin eikä korviin ole kantautunut
johtivatko nämä kosiomenot sen pidemmälle. Aika näyttää.
Kausi päättyi helmikuun lopussa jonka
jälkeen vedettiin pari viikkoa happea mutta pian tämän jälkeen alkoivat
kyselyt fysiikkatreenien perään. Niitä
jokainen on parhaansa mukaan tehnyt
pari kolme kertaa viikossa. Pelottavaa
sinänsä mutta uusia ennätyksiä on jo
paukkunut treeneissä ihan hupimie-

lessä kokeiltuna.
Se miten homma tästä jatkuu eteenpäin
on vielä hämärän peitossa. Joukkueessa on potentiaalia ja hyvin harjoittelevia nuoria naisia jotka janoavat uutta
oppia. Onko valmennuksella annettavaa vai puhaltavatko muutoksen tuulet selviää viimeistään syksyllä.
Kaitsu

Sarakkeeseen kirjattiin voittoja voiton
perään ja vasta runkosarjan toiseksi
viimeisessä pelissä Blues-volleyn tulevaisuuden tähdet laittoivat puntin tutisemaan ja tuloksena runkosarjan
ainoa pistemenetys vaikka siitäkin
voitto meille kirjattiin. Runkosarjan
loppupuolella luottoliberomme lähti
korkean paikan leirille ja vastuu siirrettiin pienelle mutta sitäkin sisukkaammalle Niinalle. Alun haparoinnin jälkeen homma alkoi toimimaan
ja lopputulema jäi vahvasti plusmerkkiseksi.
Jatkosarjassa oli tiedossa kovempia
vastustajia ja odotettavissa olikin,
että kyyti voi olla välillä kylmää. Jos
runkosarjassa maisteltiin hunajata
niin jatkossa maisteltiin sitten tap-

KoVe-Leidit
KoVe Leidit taisteli SM-mitaleille Jyväskylässä 25.3.-17
Ko-Ve Leidit, v.65, lähti iloisen innostunein mielin mitalijahtiin Jyväskylään
25.3. Pelit sujuivatkin ihan hienosti,
mutta niin kuin aina ja koska pallo on
niin pyöreä, toiset ovat parempia/ onnekkaimpia kuin toiset.
Tällä kertaa emme saaneet kirkkainta
mitalia, mutta pronssia kuitenkin.

Mitalin lisäksi Leidit haluavat nähdä
tuttujaan ja kuulla kuulumisia, sekä
pitää omaa kuntoaan ja liikkuvuuttakin yllä ja tämähän toteutui taas tälläkin kerralla.
Hyvää liikuntakevättä ja – kesää kaikille toivottavat KoVe- Leidit
- Tuula – koko joukkueen puolesta

KIOSKIKAHVILA URSULA
Kontiotie 1, 01450 Vantaa Puh: 045 602 4455
Arkisin aamupalaa ja lounasta tarjolla
Uunituoreita leivonnaisia
Maistuvaa grilliruokaa
Pitopalvelu suuriin ja pieniin tapahtumiin
Tilauksesta täytekakut/voileipäkakut ja leivonnaiset.
Takana vasemmalta: Leena, Tuula, Erja, Marja-Liisa ja Raija.
Edessä vasemmalta Heini, Merja, Anneli
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Korson Eläkkeensaajat ry
Yhteistyötä ikäihmisten kanssa
Korson Veto tekee yhteistyötä laajalla
rintamalla ja yksi tärkeistä yhteistyökumppaneista on Korson Eläkkeensaajat ry.
Eläkkeensaajien aktiivisia toimijoita
on ollut mukana laajasti tapahtumissamme lippuja myymässä, kahviota
hoitamassa, järjestyksenvalvojina ja
jopa lehtien jakajina. Eläkkeensaajien
kautta on tullut myös lentopallon liigapeleihin ihan uusia katsojia.
Vantaalla järjestetään 8-11.6.2017
maailman suurin nuorten lentopalloturnaus ja myös siellä on Eläkkeensaajien aktiiveja mukana järjestelyissä.
Korson Eläkkeensaajat elävät tässä
päivässä vahvoin kokemuksin ja Vantaan vanhin eläkkeensaajien yhdistys,
Korson Eläkkeensaajat ry viettikin hyvähenkiset ja rennot kaikille avoimet
50-v juhlansa Lumossa 17.9.2016, sali
täynnä (340).
Puheenjohtaja Jouko Koskinen kertoi,
että jäsenmäärä on kasvanut vuosien
varrella, perustettaessa se oli 12 ja viiden vuoden päästä 120 ja viisi vuotta
sitten hänen ”astuessaan remmiin” 180
ja tänä päivänä 251 henkilöä.
Korson Eläkkeensaajat kokoontuvat
joka keskiviikko kerhotapaamiseen.
Se on monelle ikäihmiselle viikon
kohokohta ja sitä odotetaan. Korson
Eläkkeensaajien
keskiviikkokerho
on kello 11.00, mutta heti kymmenen
jälkeen alkaa reippaita ikäihmisiä kokoontua Korson Nuorisotiloihin joissa
on ollut ”ryysis” aina YLI  100 paikalla (ennätys tähän mennessä 144).
Kerhoissa välitetään, ketään ei jätetä
yksin. Ikäihmisten karmein ongelma,
yksinäisyys halutaan voittaa.
Kaupunginvaltuuston
puheenjohtaja Antti Lindtman on todennut, että       
“Vapaaehtoistyö on suomalaisen yh-

teiskunnan
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.
Koko ajatukseen hyvinvointiyhteiskunnasta on kuulunut lähtemättömästi
niiden arvostaminen, jotka ovat oman
kortensa kantaneet yhteisen hyvän

eteen. Eläkeläiset ovat juuri niitä miehiä ja naisia, jotka tästä työstä ansaitsevat tulla huomioiduiksi.
Eläkkeellä olevat ihmiset vaikuttavat
kaikkialla yhteiskunnassamme. Emme
tulisi toimeen ilman isovanhempien lastenhoitoapua tai eläkeläisten
yleishyödyllistä talkootyötä. Eläkeläiset auttavat naapureitaan, osallistuvat
ystävätoimintaan ja toteuttavat monenlaista vapaaehtoistoimintaa. Meillä
nuoremmilla sukupolvilla olisi paljon
opittavaa tästä toiminnasta 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. Heistä puhutaan

numeroina ja prosentteina, tehokkuusvaatimusten ja kustannusten onttojen
fraasien kautta. Tämä on täysin väärä
ajattelutapa.
Ikäihmiset ja eläkeläiset ovat valtava
voimavara. Päättäjien tulee ymmärtää
tämä jokaisena päivänään niissä luottamustehtävissä, joihin kansalaiset
ovat heidät valinneet yhteisiä asioita
ajamaan. Arvostus täytyy antaa niille,
joille se kuuluu muutenkin kuin juhlapuheina ja kurjina päätöksinä”, näin
siis Antti Lindtman on todennut.
Kevätkarkelot Korsossa
Korson Eläkkeensaajat ovat järjestäneet jo useana vuonna kevätkarkelot
LUMOsalissa ja niin tänäkin vuonna
5.4. ja Lumosali oli täynnä, 363, uusmaalaisia Eläkkeensaajia. Ohjelma
oli monipuolinen ja eteni minuutilleen. Eläkkeensaajat osallistuvat myös
omalla ohjelmallaan Vetomarkkinoille
sekä Korson kyläpäivään 27.5.
Korson Eläkkeensaajat ovat Vetomarkkinoilla perinteisesti paikalla 29 ja ympärillä, lauletaan, tanssitaan ja on ongintapiste  ym.
Lisää kuvia löytyy kotisivuiltamme
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@ajmkonsultit.fi
Tervetuloa myös uudet mukaan
toimintaamme, muutama vielä sopii ja
meillä ”relaa” välittömin tunnelmin.
Teksti: Jouko Koskinen
Kuvat: Juha Jäntti
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ROSKAN UUSI
ELÄMÄ.
Jätevoimalassamme sinun ja
1,5 miljoonan muun roskapussit saavat
uuden elämän ympäristöystävällisenä
ja edullisena Roskasähkönä.
Tilaa Roskasähköä:
www.vantaanenergia.fi

Roskapoliisi opastaa lajittelussa
Vantaan kaupunkikuvaan on ilmestynyt joukko reippaita kierrättämisen sanansaattajia – Vantaan
Energian roskapoliiseja.
Iloiset roskapoliisit ovat kiertäneet
päiväkoteja, taloyhtiöitä, työyhteisöjä
ja naapurustoja ja opastaneet ihmisiä
lajittelun ja kierrätyksen saloihin. Vuoden vaihteessa roskapoliiseja aloitti
uusi vuosikerta, joka kiertää Uuttamaata.
Roskapoliisit haastavat roskattomin
kaupunki -talkoisiin
Roskapoliisi Leila Häkkinen on

Roskapoliisi Leila Häkkinen

kiertänyt keikoilla vuoden vaihteesta
alkaen ja haastanut ihmisiä tekemään
omasta asuinympäristöstään roskattomamman paikan elää. Matkaa on
värittänyt onnistumisen ja kiitollisuuden kokemukset.
– Erityisesti ilahduttaa, kun kuulen
lasten tarinoivan, miten hieno juttu on
roskaton luonto ja kaupunkiympäristö.
Lapset ovat varsin tietäviä tavaran
kierrättäjiä, nokkelia materiaalien
uudelleen käyttäjiä ja taidokkaita roskien lajittelijoita, kunhan vain me
aikuiset muistamme heitä kannustaa ja
hieman opastaa, Häkkinen kertoo.
Sekajätteestä syntyy sähköä ja kaukolämpöä
Vantaan Energian Suomen suurimmassa jätevoimalassa poltetaan puolentoista miljoonan suomalaisen sekajätteet. Oikein lajiteltuna sekajäte on
mahdollista muuntaa lähituotetuksi
Roskasähköksi ja Uusiolämmöksi,
joita käyttämällä säästetään luonnonvaroja.
– Metallit eivät kuulu sekajätteeseen,
koska ne eivät pala ja voivat pahimmillaan aiheuttaa keskeytyksen
jätevoimalan tuotannossa. Uusien tölkkien valmistus kierrätetystä alumiinista vaatii vain 5% energiaa verrattuna siihen jos alumiinitölkki valmistettaisiin alusta, Häkkinen ohjeistaa.

Leikkimielistä kisailua
Roskien lajittelun opettelun ei tarvitse
olla liian vakavaa. Siitä osoituksena
tänä vuonna kilpaillaan jo toista kertaa
roskien lajittelun SM-kisoissa vuoden roskamestaritittelistä Tikkurila
Festivaaleilla. Finaaliin pääsevät osakilpailuiden parhaat ja osakilpailuja
järjestetään pääkaupunkiseudun lisäksi Tampereella, Turussa ja Joensuussa.
Parhaillaan haastamme Uudenmaan
4.-5.luokkalaiset osallistumaan vapun
jälkeisellä viikolla siivouspäivään siivoamalla koulujen lähiympäristöjä
sekä lajittelemalla kerätyt roskat.

Luokat osallistuvat kisaamaan 500 euron luokkaretkirahasta ja jätevoimalavierailusta askartelemalla julisteen
teemalla ”Älä roskaa!” ja osallistumalla siivoustalkoisiin.
Julisteiden kuvat julkaistaan Facebookissa. 15 eniten tykkäyksiä ja reaktioita saanutta luokkaa voittavat 500
euron luokkaretkirahan ja lisäksi 5
eniten tykkäyksiä ja reaktioita saanutta
luokkaa voittaa vierailun jätevoimalaan

Vantaan Energian roskapoliisit

