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Puheenjohtajan palsta
Korson Veto juhlii 85 v taivaltaan juhlaottelussaan sunnuntaina 20.10.2019
ikään kuin työn merkeissä. Seuramme
ikää arvioidessa suhteutin sitä edesmenneen isäni ikään. Hän oli syntynyt
1934 eli samana vuonna, jolloin Korson Vedon perustava kokous on pidetty. Tällä suhteutuksella isäni iän kautta
saan helposti muodostettua käsityksen,
että Korson Veto on toiminut tosi
pitkään. Kuitenkin kunnioitettavista
vuosimääristä huolimatta olemme
edelleen vireä urheiluseura. Aktiivisia
jäseniä oli kesäkuun lopussa tilikauden
vaihtuessa 234 kpl. Jäsenmäärämme
on pysynyt noissa lukemissa jo useamman vuoden. Samoin lajikirjo ja
niiden harrastajamäärät pysyneet lähes
vakioina. Lentopallossa on selvästi
eniten harrastajia, mutta painijoiden ja
kuntojumppareiden määrä on seurannut hyvin valtalajin perässä.

Pitkään mukana on ollut myös
miesten lentopallojoukkueemme Mestaruusliigassa. Juuri käynnistynyt
kausi on 14. ylimmällä tasolla. Mollivoittoisen viime kauden jälkeen on
pyritty uudistamaan joukkuetta ja sen
toimijoita. Päävalmentajaksi löydettiin
pitkähkönkin haun jälkeen Juho Rajala, joka on kokeillut muutaman vuoden
valmentamista naisten ykkössarjassa.
Myös joukkue on uudistunut melkoisesti, kun lähes puolet joukkueen
jäsenistä pelaa ensimmäisen kerran
ankkapaidassa. Pysyvyyttäkin on
Toni Kankaanpään jatkaessa mittavaa
uraansa. Alkutahdit joukkueen suhteen vaikuttavat hyviltä ja uskon, että
meillä on jälleen kasassa taisteleva ja
yhtenäinen joukkue. Tavoitteena on
päästä runkosarjan jälkeen pudotuspeleihin härnäämään Suomen kärkijoukkueita.

Myös naisten ykkösjoukkue uusiutui
tälle kaudelle usean pelaajan voimin.
Pysyvyyttä tuo valmentajana jatkava
Kai Tuulari. Juniorijoukkueissa on
kasvua valmentajatilanteen hieman
helpotuttua ja joukkueita on tsemppisarjoissa useita.
Painipuolella Tuomas Kilpiniemi
jatkaa junioripainijoiden kanssa ansiokasta työtään. Korson Vedon
riveistä on vuosien saatossa noussut useita mestareita ja mitalimiehiä,
kuten Tuomas kirjoittaa painijaoston
terveisissä tämän lehden sisäsivuilla.
Kuka tietää, mitä näistä meidän nykyisistä junioreistamme vielä painijoina
kehittyy.
Tervetuloa kaikki mukaan toimintaamme tällä kaudella urheilemaan tai
kannustamaan!
Ari Koskenoja

Harrasteliikunta
Harrasteliikunnan syysterveisiä
Korson Vedon harrasteliikunnan
toiminta käynnistyi syyskuun alussa
tuttuun tapaan Leppäkorven koululla.

ja se sopii kaiken ikäisille ja kuntoisille naisille. Mukaan jumppaamaan
voit tulla myös kesken kauden.

Edellisvuoden tapaan toimii kuluvalla kaudella vain yksi aerobic-ryhmä. Jumppaamme maanantaisin klo
19.00–20.00.

Osallistumismaksu on koko vuodelta
(syys-toukokuu) 105€, johon sisältyy myös Korson Vedon jäsenmaksu
kaudelle 2019–2020.

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

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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Korson Veto ry:n hallitus ja jaostot
Hallitus kaudella 2019-2020
Puheenjohtaja:		
Varapuheenjohtaja:
Sihteeri/jäsenkirjuri:
Jäsenet:		

		

Ari Koskenoja
Heini Manninen
Juha Niskanen
Rauno Vallin
Tuomas Kilpiniemi
Kai Tuulari

050 644 78
040 716 6458
040 5312155
040 862 6507
040 738 8369
040 5549379

Jaostojen yhteystiedot kaudella 2019-2020		
www.korsonveto.fi
Liiga Vantaa Ducks:
Rauno Vallin
040 862 6507
Lentopallojaosto:
Painijaosto:		
Harrasteliikuntajaosto:
Iltapäiväkerho:

Kai Tuulari
Tuomas Kilpiniemi
Suvi Hautajoki
Saija Pellikka

040 5549379
040 738 8369
040 507 5751
040 352 8286

ari.koskenoja@peab.fi
heini.manninen@saunalahti.fi.
juha.niskanen@ysaatio.fi
ranevallin@gmail.com
kilpiniemi.tuomas@gmail.com
kai.tuulari@gmail.com

ranevallin@gmail.com
kai.tuulari@gmail.com
kilpiniemi.tuomas@gmail.com
suvi.hautajoki@eduvantaa.fi
ipkvierumaki@gmail.com

Tarkemmat yhteystiedot www.korsonveto.fi
Kotisivuilta löytyvät myös joukkueiden ja harrasteryhmien vetäjien yhteystiedot
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Lentopallo
N1, 2-sarja
Jotain vanhaa ja paljon uutta

N1 joukkueen 2018-2019 kausi päättyi
naisten 2-sarjan alemmassa jatkosarjassa mollivoittoisesti.
Keväällä tuntui taas kaikilla olevan
takki tyhjänä ja eväät syötynä. Nippa
nappa kausi oli päättynyt, kun tieto
HSL:n vyöhykeuudistuksesta oli tullut
matkapelaajien tietoon, tämän jälkeen
tulivat ensimmäiset ilmoitukset lopettamisista. Sattumaa vai ei?
Näistä uutisista huolimatta pidimme
keväällä tuntumaa yllä muutamilla lajiharjoituksilla ja tarjoamalla harjoituspeleissä vastusta Sibbo Vargarnan
b-tytöille jotka olivat matkaamassa
Power cupiin Rovaniemelle.
Nämä harjoituspelit olivat myös onnistunut tapahtuma ensimmäiselle
”uudelle” pelaajarekrytoinnille kun
kuusi vuotta taukoa pitänyt Jenni liittyi
harjoitusvahvuuteen. Jenni on tuonut
harjoituksiin jo pelkällä läsnäolollaan
rempseyttä ja omalla tekemisellään

muutaman napsun lisää asennetta
harjoitteluun. Muutamat ensimmäiset harjoitukset menivätkin aiempien
sääntöjen muisteluun ja uusien opetteluun sekä termien avaamiseen. Pikku
hiljaa alamme olemaan samalla sivulla
pelikirjassa.
Noora liittyi toiseksi passariksi harjoitusvahvuuteen alkukesästä ja kesä
menikin oikeastaan keväällä tehdystä
operaatiosta toipumiseen ja voimatasojen palauttamiseen sekä pallotuntuman
etsimiseen.
Kesän harjoituksiin kuului lajiharjoituksia ja tuttuun tapaan rautojen
kolistelua. Kävimme myös kokeilemassa pesäpalloa ja toteamassa lajin
helppouden. Omatoimiseen harjoitteluun kuuluivat porrastreenit, lenkit,
beachvolley ja crossfit.
Opiskelupaikkojen varmistuttua ja kesälomien lähestyessä loppuaan tuli
muutamia yhteydenottoja uusilta pelaajilta joista Vilma päätyi meidän

mukaan, samoin saimme avattua päätä
myös SV:n suuntaan josta try-outin
kautta meille tuli pari keskipelaajaa,
Helmi ja Katja, lisää.
Iki-Kovelaisten Outin ja Kian lisäksi
joukkueessa jatkavat edelleen Johanna,
Jonnat, Niina ja Saimi. Rosterissa on
12 pelaajaa ja pari mahtuisi vielä hyvin
mukaan. Huhuja on kuulunut kovapomppuisesta pelaajasta, jonka kanssa
on neuvottelut alkamassa.
Valmennukseen saimme mukaan tuoretta verta, Jounin tultua mukaan
toiseksi valmentajaksi Jorman lopetettua valmennustehtävät. Jos vanhat
merkit pitävät paikkansa niin näemme
Jorman naisten peleissä tekemässä arvokkaita huomioita pelaajista ja valmennuksesta.
Alkusyksyn aikana olemme saaneet
nauttia runsaasta tarjonnasta lentopallon naisten ja miesten EM-kisoista. Huikeita suorituksia yksilö- ja
joukkuetasolla. Toivottavasti nuoret ja

vähän kokeneemmatkin pelaajat ovat
ottaneet opikseen näistä suorituksista.
Tästä saatiin joitain viitteitä sunnuntaina 29.9 pelatussa kauden ensimmäisessä sarjapelissä Perttulan Tähteä
vastaan. Tuolloin nähtiin uudistuneen
joukkueen ensimmäinen voitto ja tarjottiin muutamia mieltä lämmittäviä
suorituksia. Tosin myös pari liki sydämen pysäyttävää suoritusta, kun kaksi
verkkopelaajaa halusi ratkaista saman
pallon lyömällä sen soikeaksi vastustajan kenttään sekä Outin pallonhaku
vaihtopenkkien seasta. Ensimmäinen päätyi tappioksi ja jälkimmäinen
voitettiin ja mikä pääasia kukaan ei
loukkaantunut.
Joukkue pelaa tuttuun tapaan kotipelinsä Korson koulussa sunnuntaisin klo
15:15.
Tervetuola katsomaan nuorentuneen
joukkueen otteita!
Kaitsu

KoVe N3-joukkue jatkaa 3-sarjassa
Viime kaudella 3-joukkue sai uusia pelaajia useamman kasvon verran ja kauteen lähdettäessä oli jännittävät, mutta
määrätietoiset mietteet. Jokaista peliä
lähdettiin voittamaan eikä periksi anneta. Samalla muistettiin pitää ihan sumee
meininki yllä. Joukkue ylsi kauden tärkeimmillä hetkillä parhaimpaansa ja eteni ensin kevään ylempään jatkosarjaan ja
sitten taisteli sielläkin ykkösjoukkueen
paikasta. Lopputulosta jouduttiin jännittämään kotisohvilla ja lopulta yhden
hävityn erän johdosta jäätiin sarjan kakkospaikalle. Ei kuitenkaan ole missään
vaiheessa ollut epäilystäkään, etteikö
joukkue olisi ollut tähän suoritukseen
enemmän kuin tyytyväinen.

KOVE-LEIDIT

Kevään päätteeksi joukkue osallistui ensimmäistä kertaa järjestettyihin kunnon
finaaleihin, joissa pääsi haistelemaan
3-sarjan tasoa myöskin muilla alueilla.
Finaaleiden kynnyksellä pelaajia tippui
pois ikävään tahtiin ja lopulta turnaus
hoidettiin melkeinpä viiden pelaajan
voimin. Siitä huolimatta suoritus oli
kelvollinen 12./20. Parasta reissussa oli
kuitenkin viettää aikaa joukkuelaisten
kanssa!
Syksyllä joukkue lähtee taas nälkäisenä
3-sarjaan ja tavoitteet ovat entisten
kaltaiset: täysillä, mutta hyvällä mielellä! Tervetuloa kannustamaan peleihin!
Johanna Nissinen
valmentaja/ex-pelaaja

… vielä jaksaa KOVE- LEIDITKIN pelata ja tanssia....

Kesä sujahti jälleen nopeasti ja on aika suunnata
katseet tulevaan.
Kesäkaudella Leidit ovat harjoitelleet omilla kotikonnuillaan.
Loppukesästä pelasimme harjoitusottelun Espoossa ikäkautemme vastaavaa joukkuetta vastaan. Kankeaa oli, mutta kolmen erän jälkeen
tilanne oli Leideille 3-0.
Jyväskylässä veteraanien Homenokka-turnauksessa 29 -30.9.-19 sijoitumme pronssille.
Tästä on hyvä jatkaa kohti seuraavia haasteita:
Kolibriturnaus Tampereella 30.11 – 1.12.19
Sm- kisat keväällä 2020

Mottomme:
Määrä on jotakin jonka voi laskea, mutta laatu
on jotakin johon voi luottaa.
Oikein hyvää ja liikunnallista vuotta kaikille –
tehdään tästä vuodesta Kovelaisille, teille kaikille kannustajille ja mukana toiminnassa
oleville mieleenpainuva liikuntavuosi.
Tulkaa joukolla kannustamaan ” Ankkojamme”
ja tapaamaan saman lajin ” fanittajia” Lumohallille.
Heini/KoVe- Leideistä

LENTOPALLOA Ruusuvuorenkoululla ja Vierumäenkoululla
KUNTOPALLOILIJAT
pelaavat sunnuntaisin Ruusuvuorenkoululla, Kisatie 21 klo 16:00 -18:00
Salilla on mukava ja kannustava tunnelma. Mukaan mahtuu vielä harrastajia, tervetuloa!
Yhteyshenkilö Pentti Kuosmanene, kuospe@gmail.com, puh. 050 425 799
”VIIKKARI” lentopalloa pelataan tiistaisin Vierumäenkoululla,
Lehmustontie 9 klo 19:00 – 21:00.
Yhteyshenkilö Liliana Loikkanen, liliana.loikkanen@gmail.com, puh.050 523 6015
Mukaan mahtuu vielä – tervetuloa!

JOULUTORI
Korson Veto ry järjestää joulutorin Lumossa
Urpiaisentie 14 lauantaina 14 joulukuuta klo 10:00 – 14:00.
Tapahtumaan myydään myyntipaikkoja hintaan 20 €/ pöytä.
Myyntituotteina voi olla esim:
jouluisia leivonnaisia
käsitöitä
koristeita
lahjatavaroita ym.
Torilla on lisäksi:.
joulupukki
kahvila
arpoja
onnenpyörä.
Tuotteiden esillelaiton voidaan aloittaa klo 9:30
Pöytävaraukset 10.12.19 mennessä osoitteeseen
korsojoulutori@gmail.com
Myyntipaikka maksetaan paikan päällä.
KoVen lentopallojaosto
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Paini
Syyskauden aloitus
Painijaoksen toiminta alkoi Korson

Vedossa vuonna 1989 edesmenneen Reino Marjasen johdolla, Harjoituksia pidettiin Korson Työväentalolla. Työväentalon palon jälkeen
(marraskuussa 1990) harjoitukset
siirrettiin Leppäkorven ala-asteen
väestönsuojaan, josta myöhemmin Korsotalolle, jolla paikalla on
nykyisin S-Market. Tämän jälkeen
painijaosto rakensi talkoilla oman
painisalin Niemen kauppaan Jokivarteen ennen toiminnan siirtymistä
Korson Lumoon.
Painijaoston historia on vaiherikas sisältäen vaikeuksia ja hienoja
onnistumisia. Jaoston toiminta on
ollut 30-vuotisen historiansa ajan
monipuolista ja tarjonnut urheilun
lisäksi vastausta niihin sosiaalisiin
tarpeisiin, joita Korson alueella on
kaivattu. Luonnollisesti merkittävimpinä saavutuksina ovat urheilijoiden menestyminen ja ihmisten
hyvinvoinnin lisääntyminen liikunnalla. Harjoitusolosuhteet urheilijan
kehittymisessä ovat tärkeät, niiden
lisäksi urheilijalla tulee olla myös
henkistä kypsyyttä ja käsityskykyä
palvelevia kokemuksia.
Esimerkkinä vuosien varrelta ovat
lukuisat talkootapahtumat, jotka
ovat mahdollistaneet, ulkomailla

toteutettuja leirejä ja kisoja.
Harjoitusolosuhteiden lisäksi urheilija tarvitsee mahdollisuuksia ja omaa menestystä ruokkivia
toimintamallejan. Urheilija, joka
ei ymmärrä muusta kuin urheilusta ei selviä nykyajan vaativasta
elämästä. Korson Veto on tarjonnut
urheilijoille näitä mahdollisuuksia
kehittää itseään ja tavoitella omia
unelmiaan. Varsin tärkeänä yksityiskohtana on ollut, että mitään ei
ole tehty valmiiksi vaan toiminnan
ollessa vapaaehtoista on vaadittu
myös omaa halua tehdä asioita.
Korson Vedon painijaoksen toiminnan tulevaisuus, kuten minkä tahansa yhdistyksen, on täysin siinä toimivien henkilöiden käsissä.
Toiminnassa mukana olevat ihmiset
ovat tärkein voimavara. Nykyajalle
tyypillisesti kaikki eivät ole valmiita, saati kykeneviä ymmärtämään
vapaaehtoistyön
mahdollisuuksia ja merkitystä. He haksahtavat
uskomaan, ettei unelmiin pääseminen ole mahdollista, tai odottavat
jonkun muun tarjoavan oikopolun
onneen. Toisaalta on aina suuri ilo
löytää samanmielisiä talkoohenkisiä ihmisiä, joilla on halua tehdä
suomalaista kulttuuria. Juuri näiden ihmisten kanssa toimiminen on

Nassikkapaini on aina kivaa. Kuva Painitalolta ja Korson Vedon painimatolta 1997

sitä virkistävää harrastustoimintaa,
joka tekee meidän arjessa elämisen
mielekkääksi. Yhdessä tekemällä
mahdollistetaan harjoitustoiminnan
ja painijaoston jatkuvuus.

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
Paljon Onnea 85 -vuotiaalle Kor- kuin kiinnostusta tutustua uuteen
son Vedolle ja kolmekymppiselle lajiin sekä halua liikkua.
painijaokselle!
PE klo 19.00-20.30 Kuntopaini
Painijaoksen toiminta tänään:
Kuntopaini on harjoitteluryhmä
kaikille oman kuntonsa kehitKE klo 17.30-19.00 Painikoulu 2 tämisestä kiinnostuneille aikuisille.
LA klo 11.00-12.30 Painikoulu 1
Tavoitteena on tehdä kehittäviä
Painikoulu on suunnattu pääasial- ja turvallisia liikuntatapahtumia
lisesti alakouluikäisille tytöille ja painille tyypillisillä harjoituksilla
kamppailuelementpojille. Toimintakauden tavoitteena unohtamatta
tiä.
Kysymyksiä
on esitetty ryhmän
on vakiinnuttaa harjoittelu. Harharjoitusten
kovuudesta
ja todettakjoitusten lajinomaisen harjoittelun
oon
että
tavoite
on
nimenomaisesti
avulla kehitetään koordinaatiota,
liikkuvutta ja motoriikkaa - lihas- parantaa kuntoa ja tarjota mielekuntoa unohtamatta. Painikou- kästä liikuntaa erilaisista lähtökohlun harjoitukset järjestetään kaksi dista ponnistaville ihmisille. Tilaa
kertaa viikossa. Harjoitukset ovat on vielä muutamalle oman kuntonsuunnattu kouluikäisille lapsille. sa hoitamisesta kiinnostuneelle.
LA klo 10.00-11.00 Nassikkapaini
Nassikkapainin tavoitteena on yleisesti luoda liikunnan harrastamisesta
positiivinen mielleyhtymä lapselle.
Nassikoiden fyysisen harjoittelun
tavoitteena on kehittää perusmotorisia taitoja. Fyysisyyden lisäksi

Lisätiedot ja kyselyt: Jaostonvetäjä
Tuomas Kilpiniemi
04073882369 tai vedonpainijaos@
gmail.com
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Painikoulun harjoitukset Korson Vedon Painitalolla ja omalla matolla 1997

Joni Kettunen Korson Veto selättämässä vastustajaa 1997
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Miesten mestaruusliiga

Nro 1 Joona Väänänen
Passari
Synt. vuosi 1999
Pituus 186 cm

Nro 7 Fowad Rezai
Libero
Synt. vuosi 1996
Pituus 179 cm

Nro 11 Marko Määttänen
Yleispelaaja
Synt. vuosi 1994
Pituus 192 cm

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

Nro 5 Atte Kyrölä
Yleispelaaja
Synt. vuosi 1988
Pituus 192 cm

Nro 6 Michael Milstein
Passari
Synt. vuosi 1992
Pituus 190 cm

Nro 8 Pasi Hyvärinen
Libero
Synt. vuosi 1987
Pituus 184 cm

Nro 9 Aleksander Rastamo
Hakkuri
Synt. vuosi 2000
Pituus 192 cm

Nro 10 Kalle Kattelus
Yleispelaaja, libero
Synt. vuosi 1998
Pituus 190 cm

Nro 12 Toni Kankaanpää
Yleispelaaja, kapteeni
Synt. vuosi 1984
Pituus 194 cm

Nro 14 Bojan Strugar
Hakkuri
Synt. vuosi 1995
Pituus 203 cm

Nro 18 Lauri Lehtonen
Keskitorjuja
Synt. vuosi 1998
Pituus 192 cm
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Miesten mestaruusliiga

Juho Rajala
Päävalmentaja

Mika Rajala
Joukkueenjohtaja

Juhani Savolainen
Huoltaja

Satu Lehto
Tilastot

Takarivi vasemmalta: Juhani Savolainen, Mika Rajala, Toni Kankaanpää, Atte Kyrölä, Bojan Strugar, Antti Vallin, Lauri Lehtonen, Aleksander Rastamo, Juho Rajala.
Eturivi vasemmalta: Michael Milstein, Kalle Kattelus, Hassib Fowad Rezai, Joona Väänänen ja Marko Määttänen. Kuvasta puuttuu Pasi Hyvärinen.

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

6 €				

Alle 12 v lapset pääsevät katsomoon ilmaiseksi
Kausikortit
Aikuiset			 160 €
Eläkeläiset, opiskelijat, työttömät, lisenssipelaajat		 125 €
Kausikortin voi ostaa ottelupaikan lippukassalta tai tilata ennakkomyynnin kautta. Kausikortti kattaa kauden kaikki ottelut!
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Miesten mestaruusliiga
Uudet tavoitteet

Urheilumaailma pitää sisällään lukemattoman määrän erilaisia kliseitä,
joita viljellään usein eri asiayhteyksissä - olet varmasti kuullut Juhani
Tammisen teesin “95 prosentin valmistautuminen tietää 50 prosentin tulosta” tai Wayne Gretzkyn lausuman
“You miss 100% of the shots you
don’t take”, nimetäkseni vain pari esimerkkiä. Hieman tuntemattomampi
mutta mielestäni sitäkin parempi
fraasi on lähtenyt aikanaan New England Patriotsin laitahyökkääjän Julian
Edelmanin suusta ennen hänen siirtymistään NFL:ään. Edelmanista vuonna 2009 julkaistu scouting report ei
luvannut lyhyelle ja hitaahkolle pelaajalle kovinkaan ruusuista ja pitkää
uraa ammattimaisen amerikkalaisen
jalkapallon parissa. Hänen reaktionsa
tähän oli kuitenkin huomion arvoinen,
sillä vastaus kuului “There are only
two things you can do when someone says you’re not good enough.
You can prove them right, or you can

prove them wrong.” Nyt kolme Super
Bowl -sormusta ja yhtä Super Bowlin MVP-valintaa myöhemmin saattaa olla vaikea löytää henkilöä, joka
kyseenalaistaisi hänen taitonsa.
Miten tämä liittyy sitten Vantaa
Ducksiin ja tulevaan Mestaruusliigakauteen? Paljonkin, sillä koen meidän olevan täysin samassa tilanteessa
kuin Edelman kymmenen vuotta sitten - epäilijöitä riittää ja me voimme
joko todistaa heidän arvionsa oikeiksi tai vääriksi. Myönnettäköön, että
onhan epäilijöillä hyvin vahvat perusteet olemassa sille, miksi Vantaa
Ducksia ei tarvitse tänäkään vuonna
ottaa tosissaan. Joukkuetta valmentaa nuori kaveri, jolla on kokemusta
vain naisten valmentamisesta, pelaajabudjettia on jouduttu hieman pudottamaan ja joukkueen kasaaminen on
mennyt aivan viime metreille, uusia
pelaajia tuli lähinnä ykkössarjasta,
harjoitusolosuhteet
pääkaupunki-

seudulla eivät mahdollista menestymistä ja niin edelleen ja niin edelleen. Henkilökohtaisesti nautin tästä
asetelmasta, sillä entisenä pelaajana
ja nykyisenä valmentajana tiedän,
kuinka tärkeä motivaattori näyttämisen halu on kenelle tahansa - ilman
sitä kaikki suuret urheilutarinat olisivat jääneet syntymättä.
Virallinen tavoite on asetettu kahdeksan parhaan joukkoon ja sen
toteutuminen selviää sitten joskus
maaliskuussa. Voin kuitenkin jo tässä
vaiheessa kautta sanoa, että olemme
onnistuneet yhdessä Laurilan Petterin kanssa löytämään joukkueeseen
juurikin sellaisia pelaajia, joilla on
vahva halu näyttää osaamistaan sekä
tässä liigassa että joukkueessa. Tulevaisuus meille kertokoon, kuka oli
oikeassa ja kuka väärässä, mutta näin
ensimmäisen kauden liigavalmentajana on kunnia päästä työskentelemään
erittäin motivoituneiden ja vahvo-

jen persoonien kanssa. Kivempi ja
aavistuksen helpompi lähteä myös
itsellä todistamaan epäilijöiden arviot
vääriksi.
Juho

Ankkalegendasta Mörköhakkuriin
Vantaa Ducksin Lentopalloilun Mestaruusliigan kauden 2019 – 2020
joukkue on erinomainen sekoitus
kokemusta ja nuoruutta. Joukkueen
todellinen konkari on ankkaikoni ja
-legenda Toni Kankaanpää. Hän on
35 vuotta vanha yleispelaaja, joka pelaa tarvittaessa myös liberon paikalla.
Hän on kokenut paljon niin Mestaruusliigassa, ammattilaiskentillä ulkomailla kuin myös maajoukkueessa.
Hänen kokemukseensa voi turvautua
tiukoissa paikoissa myös uusi valmentaja Juho Rajala. Juho on entinen
huippulibero, joka valmentaa nyt
ensimmäistä kauttaan Mestaruusliigassa. Hän on viime vuodet valmentanut ykkössarjassa Helsinki Volleyn
ja PuMa Volleyn naisten joukkueita.
Juho Rajala on lähtöisin Oulunsalosta
Oulun kupeesta ja iältään 34 vuotta.
Ankkajoukkueen kokeneeseen kaartiin
kuuluvat myös yleispelaaja Atte Kyrölä
ja erityisesti liberon tontilla ansioitunut
Pasi Hyvärinen. Atte on täyttänyt 31
vuotta ja herättää vahvalla asenteella
niin itsensä kuin joukkueen. Valmentaja Rajala luonnehtii Pasi Hyväristä
hienosti pelaajana. ”Pasin vahvuus on
se, että hänellä ei ole heikkouksia”.
Pasi täyttää marraskuussa 32 vuotta.
Keskipelaaja Antti Vallin on yksi
Ducks-veteraaneista, vaikka on vasta
25 vuotta vanha. Antin eli Musen ensimmäinen liigaottelu oli 5.11.2011
Isku Volleyta vastaan. Musen vahvuus on, että hän voi tarvittaessa pelata myös hakkurin vaativalla tontilla.
Yleispelaajat Marko Määttänen ja
Kalle Kattelus ovat molemmat pelanneet jo useamman kauden Vantaa
Ducksin pelipaidoissa. Marko tekee comebackin muutaman ykkössarjan Karhulan Veikoissa pelatun
kauden jälkeen. Kalle Kattelus, 190
cm, venähti armeijan aikana lisää

pituutta. Molemmat haastavat niin
Toni Kankaanpään kuin Atte Kyrölän
tavoitellessaan
kuusikkopaikkaa.
Passari Joona Väänänen on juuri täyttänyt 20 vuotta. Hän aloittaa toisen
kautensa ankkamiehistössä. Viime
kaudella Joona tuli tunnetuksi erityisesti vaikeista aloitussyötöistään.
Karhulan Veikoista tuli täksi kaudeksi Marko Määttäsen lisäksi nuori ja
pelinälkäinen kolmikko. Liberoksi tuli
Fowad Rezai, hakkuriksi Aleksander
Rastamo ja keskipelaajaksi Lauri Lehtonen. Kaikki heistä ovat ylpeitä siitä, että ovat päässeet näyttämään taitojaan Vantaa Ducksin joukkueessa

Mestaruusliigan tasolla. Nuorina pelaajina he tuovat energiaa ja vipinää
vanhojen konkareidenkin esityksiin.
Pääkaupunkiseudun
parasta
lentopalloa pelaavan Vantaa Ducksin
ulkomaalaisvahvistukset ovat hyviä vahvistuksia omille pelipaikoilleen. Passari Michael Milsteinin kotipaikka on Jerusalem. Hän on sekä
Israelin ja Yhdysvaltojen kansalainen.
Milsteinilla on kokemusta Israelin
maajoukkueesta, joten seura odottaa paljon hänen peleistään. Bojan
”Mörköhakkuri” Strugar on samanmittainen järkäle kuin jääkiekkolegenda Marko ”Mörkö” Anttila. Mo-

Toni Kankaanpää, Marko Määttänen ja Lauri Lehtonen.

lemmat ovat pituudeltaan 203 cm.
Strugar on kotoisin Montenegrosta
ja hänelläkin on kokemusta maansa
maajoukkueesta. Vasenkätinen montenegrolainen haluaa tappaa palloja.
Tämä saattaa tietää hyvää Ducksille.
Vantaa Ducks kaudella 2019 – 2020
Pasi Hyvärinen, Toni Kankaanpää, Kalle Kattelus, Atte Kyrölä,
Lauri Lehtonen, Michael Milstein,
Marko Määttänen, Aleksander Rastamo, Fowad Rezai, Bojan Strugar, Antti Vallin ja Joona Väänänen.
Pekka Krook
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Miesten mestaruusliiga
Vantaa Ducksin ulkomaalaisvahvistukset esittäytyvät
Michael Milstein on Israelin maajoukkueessa yli 50 maaottelua pelannut passari. Milstein on 27-vuotias ja
190 cm pitkä. Hän on sekä Israelin
ja Yhdysvaltojen kansalainen ja asuu
Jerusalemissa. Hän on uransa aikana edustanut Hapoel Mate Asheria,
Ethnikos Aleksandropoulosia ja viime
kauden Hapoel Kfar Safaa, joka sijoittui toiseksi Israelin liigassa. ja Challenge Cupissa kahdeksanneksi. Vuodet
2013 – 2017 hän pelasi Grand Canyon
Universityn joukkueessa.
Suomesta Michael sai viime kauden
aikana tuntumaa, kun hänen tyttöystävänsä pelasi OrPon liigajoukkueessa. ”Vierailuni OrPossa pelaavan tyttöystäväni luona helpotti päätöstäni
liittyä Vantaa Ducksiin. Urheilijana
saunon paljon. Huippu-urheilijana se
helpottaa palautumistani. Odotan innolla alkavaa kautta. Lentopalloa olen
pelannut jo viisitoista vuotta. Nautin
passarin roolin vastuullisuudesta ja
saan tärkeimmässä roolissa ottaa johtajuutta pelistä. Esikuviani passarina
ovat Brasilian Bruno, Iranin Maroof ja
Ranskan Toniutti. Jokaisella passarilla
on oma tyylinsä ja yritän oppia heiltä
kaikilta. Viime kädessä pelaan tietysti
omalla tyylilläni. Tavoitteeni tulevalle
kaudelle on pelata menestyksellisesti
Vantaa Ducksissa. Haluan kehittyä
jokainen päivä. Olen kuullut vain hyvää Mestaruusliigasta ja odotan hyviä
pelejä. Haluan auttaa omalta osaltani
ankkoja mahdollisimman korkealle”.
Montenegrolainen hakkuri Bojan
Strugar on 203 cm pitkä eli hän on
”Mörkönä” tunnetun jääkiekkotaituri
Marko Anttilan mitoissa. Bojanilla on
valtava halu tappaa ratkaisevia palloja. Vasenkätisenä hakkurina Bojan on
kova haaste vastustajien torjunnalle.

Hän on 24 vuotias ja kotoisin Podgoricasta, Montenegron pääkaupungista.

edustaa Montenegron värejä todella
tärkeässä kamppailussa.

Bojan on pelannut jo junioriajoista
lähtien Montenegron maajoukkueessa
ja kuluvallakin kaudella hän ollut maajoukkueen ringissä. Ammattilaisena
hän on pelannut Romaniassa VCM
LPS Piatra Neamtissa 2015 - 2016,
Top Volley Latinassa Italiassa 2016 –
2017, MAS Niki Aiginioussa Kreikassa 2017 – 2018. Viime kauden hänen
pelasi Montenegrossa Jedinstvo Bijelo
Poljessa. Hänen yksi unelmistaan on

Bojan Strugar aloitti 11-vuotiaana
lentopalloilun. Jo 15 vuoden ikäisenä
hän teki ensimmäisen ammattilaissopimuksensa Buducnostin kanssa.
Hänen hakkuri-idolinsa on jo pelaajauransa lopettanut Ivan Miljkovic.
”Olen oppinut paljon hänen pelejään
katsoessa”. Isona tavoitteena hänellä
on joku päivä pelata Mestareiden liigassa ja voittaa siinä mestaruus. ”Olen
iloinen, että sain sopimuksen Van-

taa Ducksiin. Hyvällä pelillä ja fiilingillä saavutamme pelaajien kanssa
seuran tavoitteen olla runkosarjassa
kahdeksan parhaan joukossa. Toivon
meidän jokaiselle pelaajalle terveyttä
läpi kauden. Meidän on myös tehtävä
kovaa työtä jokaisessa harjoituksessa.
Saan paljon passeja ratkaisupaikoissa.
Hakkurina rakastan hyökkäämistä ja
niiden päättämistä pisteen arvoisesti.
Yksi suurista unelmistani on pelaajaurani aikana antaa takaisin perheelleni
ne uhraukset, joita he ovat tehneet pelaajaurani hyväksi”.

Vantaa Ducksin mestaruusliigan runkosarjan ottelut 2019-2020
Kotiottelut
PVM

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

05.10.2019
09.10.2019
14.10.2019
20.10.2019
02.11.2019
09.11.2019
17.11.2019
01.12.2019
08.12.2019
14.12.2019
08.01.2020
16.01.2020
29.01.2020
08.02.2020
16.02.2020
26.02.2020
01.03.2020
07.03.2020

KLO

17:00
17:00
18:30
17:00
17:00
17:00
17:30
17.00
17:00
17.00
18:30
18.30
18.30
17:00
17:00
18.30
17.00
17.00

OTTELU

Ducks - Lakkapää
Ducks - Akaa Volley
Ducks - Tiikerit
Ducks - Akaa Volley
Ducks - VaLePa
Ducks - Hurrikaani
Ducks - ETTA
Ducks - VaLePa
Ducks - Hurmos
Ducks - Hurrikaani
Ducks - Tiikerit
Ducks - Loimu
Ducks - Loimu
Ducks - Savo Volley
Ducks - Hurmos
Ducks - ETTA
Ducks - Lakkapää
Ducks - Savo Volley

Vierasottelut
PELIPAIKKA

Lumo, Vantaa
Lumo, Vantaa
Lumo, Vantaa
Lumo, Vantaa
Lumo, Vantaa
Lumo, Vantaa
Töölön kisahalli
Lumo, Vantaa
Lumo, Vantaa
Lumo, Vantaa
Lumo, Vantaa
Lumo, Vantaa
Lumo, Vantaa
Lumo, Vantaa
Lumo, Vantaa
Lumo, Vantaa
Lumo, Vantaa
Lumo, Vantaa

La
Su
To
Ke
La
Su
La
Ke
Su
La
La
Su
La
La
Su
La
La
Su

PVM

KLO

OTTELU		PELIPAIKKA

28.09.2019
29.09.2019
17.10.2019
23.10.2019
26.10.2019
27.10.2019
23.11.2019
04.12.2019
15.12.2019
21.12.2019
04.01.2020
05.01.2020
25.01.2020
01.02.2020
02.02.2020
22.02.2020
14.03.2020
15.03.2020

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

Savo Volley - Ducks
Vieremän liikuntahalli
Hurmos - Ducks
Joensuun urheilutalo
VaLePa - Ducks
Vexve Areena
Loimu - Ducks
Kerttulan Liikuntahalli
Lakkapää - Ducks
Lapin Urheiluopisto
ETTA - Ducks
Oulun urheilutalo
VaLePa - Ducks		Imatran urheilutalo
Akaa Volley - Ducks
Toijalan monari
Hurrikaani - Ducks
Loimaan Liikuntahalli
Akaa Volley - Ducks
Toijalan monari
ETTA - Ducks
Oulun urheilutalo
Tiikerit - Ducks
Hollihaan liikuntahalli
Loimu - Ducks
Kerttulan Liikuntahalli
Hurmos - Ducks
Joensuun urheilutalo
Savo Volley - Ducks
Varkauden liikuntatalo
Hurrikaani - Ducks
Loimaan Liikuntahalli
Tiikerit - Ducks
Hollihaan liikuntahalli
Lakkapää - Ducks
Lapin Urheiluopisto
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Junnulentis
D-tytöt

Tyttöjoukkueita Kovella on tällä
kaudella kaksi: Kove Furore ja Kove
Thunder. Molemmat porukat pelaavat alkusyksyn D-tyttöjen tiikerisarjassa, ja joulun jälkeen siirrytään koko
etelän alueen yhteiseen D-tyttöjen
sarjaan, jota pelataan poolijärjestelmällä. Tämä tarkoittaa sitä, että vastustajat vaihtuvat joka turnauksen jälkeen sen mukaan, miten pelit sujuvat.
Joukkueiden kokoonpanot pysyvät
pitkälti samoina kuin edeltäneellä
kaudella, ja valmennus jatkuu tuttuun
tapaan Mokkiksen, Riian ja Kian johdolla. Suurin osa treeneistä on kaikille
tytöille yhteisiä, eli pöhinää Korson
koulun salissa riittää. Viime kaudella
E-tyttöjen tiikerisarjaa pelanneet ja
siellä kultaa voittaneet tytöt pelaavat
nyt ensimmäistä kertaa ilman koppia
ja neljällä pelaajalla, joten uutta opit-

Pojat jatkavat E-sarjassa

Viime vuonna saatiin iloksemme Epoikien ryhmä aikaiseksi. Allekirjoittaneen johdolla joukkue aloitti tiikerisarjassa keväällä ja jo ensimmäisessä
turnauksessa oltiin lähellä erävoittoja.
Intoa huhkuen pojat tsemppasivat turnaus turnaukselta yhä parempiin suorituksiin ja kevät oli hienoa päättää
turnausvoittoon! Sijoitus taisi olla 5.
Etelä-Suomen alueella. Kevätkauden
kruunasi vielä Rovaniemellä järjestetty
Power Cup, jossa pojat ylittivät itsensä
useampaan kertaan ja sijoittuivat lopulta sijalle 26 (42 joukkuetta).

tavaa on paljon. Tässä onneksi auttaa
jo viime kaudella D-sarjassa pelannut
Kove Furore. Furoren tytöt keräsivät

kokemusta ja hyviä pelejä aluesarjassa,
ja kehitystä on tapahtunut isoin harppauksin. Motivaatio on korkealla,

ja monet odottavatkin jo malttamattomina muun muassa yläkauttasyötön
ja iskulyöntiaskeleiden oppimista.
Varsinaisten sarjapelien lisäksi osallistumme kauden aikana D-ikäisille
tarkoitettuihin 6 vs 6 -turnauksiin,
jotka valmistavat isolle kentälle siirtymiseen ja kuudella pelaamiseen.
Näihin lähdemme isommalla porukalla niin, että kaikki halukkaat tytöt
pääsevät mukaan pelaamaan. Treenien ja turnausten lisäksi tyttöjä näkee
seuran vaatteissa myös liigamiesten
otteluissa, joissa he toimivat aiempien
kausien tapaan pallonpyörittäjinä. Pyörittämässä on tällä kaudella lisäksi myös
E-poikia, sekä Keravan Pesisjunioreita. Jos ja kun osutte Lumoon miesten pelien aikaan, niin muistattehan,
että myös pyörittäjiä saa kannustaa, ja
heille saa antaa hyvää palautetta! :)

Innokkaiden ja taitavien poikien kanssa oli helppo jatkaa matkaa myös tällä
kaudella. Lisäksi valmennustiimiin
saatiin täydennystä Jari Kekäläisen ja
Mika Taavitsaisen verran. Syksyllä ilmoittaudumme vain E-poikien tiikerisarjaan, mutta katsotaan, jos saataisiin
kevääksi myös D-poikien joukkue
kasaan. Treenisaleilla on riittänyt
meininkiä, mutta uusia kasvoja mahtuisi vielä hyvin mukaan.
Johanna Nissinen
valmentaja

Lentopallokoulut
LASTEN LENTOPALLOKOULUT

AIKUISTEN LENTOPALLOKOULU

Korson Vedon lentopallokoulut starttaavat taas syyskuussa!
Lentopallokoulussa harjoitellaan lajin perustekniikoita ja
sääntöjä sekä opetellaan lasten kanssa monipuolista
liikkumista.

Korson Vedon lentopallokoulu aikuisille starttaa syyskuussa!
Lentopallokoulussa harjoitellaan lajin perustekniikoita
ja sääntöjä. Lentopallokoulu on helppo aloitus
lajista kiinnostuneille.

Lentopallokoulu sopii kaikille!
Ensimmäistä urheiluharrastustaan hakevalle, toista lajia
etsvälle sekä muuten vaan liikunnasta innostuneelle.
Mitään aiempaan kokemusta lentopallosta tai liikunnasta
ei tarvita. Tule kokeilemaan!
Ryhmät kaudella 2019-2020
har2-5-vuotiaat (liikkari*) sunnuntaisin klo 11-12
nen
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Kaikki treenit ovat Korson koululla
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(kisatie 29, Vantaa)
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*Lentisliikkari on Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa toimintaa, joka
ohjaa lapsia liikunnan pariin leikkien
avulla.Ohjaajat ovat koulutettuja.
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Lentopallokoulu sopii kaikille!
Mitään aiempaan kokemusta lentopallosta tai liikunnasta ei tarvita. Tule
kokeilemaan!
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Harjoitukset kaudella 2019-2020
Treenaamme sunnuntaisin klo 11-12
Kaikki treenit ovat Korson koululla
(kisatie 29, Vantaa)

Ilmoittaudu mukaan!		
Johanna Nissinen			
johannamaria.nissinen@outlook.com
p. 050 4922033

Ilmoita lapsesi mukaan!		
Johanna Nissinen		
johannamaria.nissinen@outlook.com
p. 050 4922033

Lisätietoja: korsonveto.fi/lentopallo

Lisätietoja: korsonveto.fi/lentopallo
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Korson Eläkkeensaajat ry
Yhteistyötä laajalla rintamalla
Yhteistyö laajalla rintamalla antaa
voimaa ja yksi tärkeistä yhteistyökumppaneista Korson Vedolle on Korson Eläkkeensaajat ry.
Eläkkeensaajien aktiivisia toimijoita on
ollut mukana laajasti tapahtumissamme mm. lippuja myymässä, kahviota hoitamassa, järjestyksenvalvojina,
ym. Eläkkeensaajien kautta on tullut
myös lentopallon liigapeleihin jatkuvasti ihan uusia katsojia johtuen Astor
Oy Matkapalvelun ja Packalen Bus’in
Eläkkeensaajien käyttöön ostamista
kausikorteista, kertoi puheenjohtaja
Ari Koskenoja.
Korson Eläkkeensaajien puheenjohtaja
Jouko Koskinen kertoi että he elävät
tässä päivässä vahvoin kokemuksin
onhan yhdistyksemme Vantaan vanhin
eläkkeensaajien yhdistys 53-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 290 henkilöä.
Korson Eläkkeensaajat kokoontuvat
joka keskiviikko kerhotapaamiseen.
Monelle ikäihmiselle se on viikon kohokohta ja sitä odotetaan. Korson Eläkkeensaajien keskiviikkokerho alkaa
kello 11.00, mutta heti kymmenen
jälkeen alkaa reippaita ikäihmisiä kokoontua Korsontie 2 tiloihin 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 viikottaiset kerhot päivällä ovat seuraavat
Pvä		 klo
ma 10-11.30
ma 12 - 14.00
ti
9.30-10.30
ti
10.45-12.30
ke 9-12.30
ke 12.30-14
to 10-12.00
to 10-12.00
to 12-14.00

Kerho
lauluk
karaoke
tuolijumppa
boccia
keskiviikko
näytelmä
käsityö
tanssi
pelikerho

Osallist.
22-35
10-20
30-45
10-15
100-150
10-15
8-14
10-15
10-15

Vuosi sitten keväällä toimintoja uhkasi toimintatilan menetys mutta
voimakkaiden aktiivien ja luottamusmiesten yhteistyöllä tilat saatiin
säilymään ja jopa laajenemaan, sillä
kaikki toiminta Korson Eläkkeensaajilla on nyt Korsontie 2, joka alkujaan
on toiminut kirjastona ja nyt sitten
Korson Asukastilana. Tilojen käyttöä
on laajennettu koskemaan muitakin
järjestöjä varten ja Vantaan asukaspalvelut hallinnoi tilaa.
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 myös
Korsossa toimii aktiivinen ja vireä
Eläkkeensaajayhdistys,
jolla
on
perinteitä ja osaamista toiminnassaan
ja siihen halutaan mukaan. 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 naisia ja miehiä, 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 on paljon
opittavaa tästä toiminnasta ja elämänasenteesta. Eläkeläiset ansaitsevat
siten kaiken arvostuksemme. Erityisesti päättäjien tulee kunnioittaa ja vaalia
eläkeläisten suurta panosta ja ponnisteluja yhteiskunnan hyväksi.
Joskus tuntuu kuin vanhemmat, ikäih-

Kesän mölkkykilpailujen voittajat Jouko Leponiemi, Marja Andersson ja Anneli Koskinen

Syksyn eka kerhossa myös jumpattiin Paula Kujalan johdolla joka vetää tiistaisin myös
tuolijumppaa

miset nähtäisiin pelkkänä yhteiskunnan menoeränä toteaa Koskinen. 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

Kesän pyöräilykerho lähdössä kerhotilojen edessä reitille, oikealla vetäjä vuoden vantaalaiseksi pyöräilijäksi valittu Jouko Leponiemi

tämä jokaisena päivänään niissä luotta
mustehtävissä, 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 8.4.2020, ja Lumosali on
täynnä uusmaalaisia eläkkeensaajia.
Ohjelma on monipuolinen ja etenee
minuutilleen niin tässä kuin muissakin
tapahtumissa.
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 positiivisen
tunnelmin.
Mitä parhaimmat 85-v synttärionnittelut Korson Vedolle, minäkin olen ollut
mukana vuodesta 1989.
Jouko Koskinen, puheenjohtaja
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Vaihda asiakasomistajan omaan sähkösopimukseen ja kerrytät Bonusta myös sähkönkäytöstä.
Bonussähkö®-sopimuksella saat Bonusta kaikkialla Suomessa, kunhan taskustasi löytyy S-Etukortti.
Tee sähkösopimus täällä

Roskapoliisin palsta
Muistathan, että Duck’sin kotiotteluissa otteluohjelmat kierrätetään paperinkeräyskoreihin?
Kiitos, kun lajittelet!
Onko taloyhtiössäsi lajittelun alkeet hukassa? Ei hätää Vantaan Energian roskapoliisit voivat tulla opastamaan ja antamaan palautetta yhtiön asukkaille lajittelutaidoista ja vinkkejä lajittelun petraamiseen.
Roskapoliiseja voi varata kalenterista roskattominkaupunki.fi
Tiesitkö, että kaikesta kulutuksen aiheuttamasta ilmastokuormasta noin kolmannes syntyy ruuasta?
Ruokahävikin vähentäminen on helppo tapa alentaa ruoan ympäristövaikutuksia.
Kokeile näitä:
- Suunnittele ostokset.
- Nälkäisenä kauppaan mennessä tekee helposti heräteostoksia
- Osta itselle sopivia pakkauskokoja
- Hyödynnä tähteet
- Ota ruokaa lautaselle nälän mukaan
- Parasta ennen, elintarvikkeen voi syödä vielä
tämän päivän jälkeen.
Joko yhtiössäsi on muovinkeräysastia? Muovinkeräykseen laitetaan puhdas kotitalouden pakkausmuovi. Muovipakkausten korkit ja kannet otetaan
erilleen pakkauksesta astiaan laitettaessa.
Muoviastiaan ei laiteta keittiön muovisia kulhoja,
eikä – kauhoja. Ei lastenleluja
Sekajäteastiaan eivät kuulu metallitavarat, eikä
biojäte.
Vantaan Energian roskapoliisit antavat
mielellään lisätietoa lajitteeluun liittyvissä
asioissa.
Synnytetään yhdessä hyviä hiilikädenjälkiä.
Heini, roskapoliisi

Kodeille ja
kiinteistoille

