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Urheilua, liikuntaa ja lavatansseja

Korian Ponsi ry perinteikkäänä liikunnan ja urheilun yleisseurana tarjoaa liikunta- ja 
urheilupalveluja ja edistää liikuntakasvatusta ensisijaisesti Kouvolan kaupungin Korian 
taajamassa. Seuran urheilulajit ovat jalkapallo ja futsal, lentopallo ja beach volley, 
salibandy sekä yleisurheilu, hiihto ja kuntourheilu.

Erinomainen hiihtotalvi on takana, ja on kesälajien aika. Jalkapalloharjoitukset ovat 
täydessä vauhdissa ulkokentillä. Kouvola kaupunki tarjoaa hyvät puitteet harjoittelulle. 
Tekonurmikenttiä on useita ja Myllykosken Saviniemessä ihan kansainvälisetkin mitat 
täyttävä nurmipinta ja kenttä. 

Yleisurheilukoulut käynnistyvät, ja yleisurheillulle on tarjolla useita harjoituspaikkoja. 
Jokaisessa Kouvolan taajamassa on harjoitteluun soveltuva kenttä. Kenttien taso alkaa 
kuitenkin olla korkeintaan välttävä. Kauan on kulunut aikaa siitä, kun Korialla järjestettiin 
Tähtikisoja. Ne olivat kesän ensimmäisiä katsastuksia maaotteluja ja arvokisoja varten. 
Kouvolan keskuskentällä järjestettiin Kalevat kisat 1980-luvun alussa. Niin keskuskenttä 
kuin Korian kenttäkin ovat huippujen kisakenttinä parhaimmat päivänsä nähneet. 
Harjoitteluun ne ovat toki kelvolliset.

Korian Ponnelle lavatanssien järjestäminen on tärkein varainhankinnan muoto. 
Kallioniemen lavan ja sen lähiympäristön kunnostamiseen on tehty tuhansia ja 
tuhansia talkootunteja. Rahaa on käytetty tarvikkeiden ja palveluiden hankintaan 
kymmeniä tuhansia. Puitteet ovat kunnossa, ja lavalle on onnistuttu saamaan hyvää ja 
viihdyttävää tanssimusiikkia soittavia, nimekkäitä orkestereita ja solisteja.

Kallioniemi toimii erinomaisena juhlien ja suurtenkin tapahtumien pitopaikkana. 
Autoille löytyy runsaasti parkkitilaa. Keittiötilat ovat riittävät ja avarat tarjoilujen 
järjestämiseen. Ravintolasalissa ja terasseilla on riittävästi pöytiä juhlavieraille. 
Hääjuhlissa vieraat plaseerataan usein tanssisalin puolelle. Kaikki illan kohokohdat 
ovat yhdessä paikassa. Voiko kesäjuhlille juuri upeampia puitteita ja ympäristöä olla! 
Kymijoki on hieno. 

Kallioniemen lavalla tansseja on järjestetty jo 65 vuotta, tänä kesänä perjantaisin ja 
sunnuntaisin, ja aina elävän musiikin ja oikean orkesterin tahdissa. Lauantaisin lava on 
varattu juhlakäyttöön, häiden, syntymäpäivien sekä perhe- ja sukujuhlien pitopaikaksi.  

Korian Ponsi kiittää lämpimästi yhteistyökumppaneitaan ja tukijoitaan. 
Arvokas panoksenne tekee laadukkaan lasten ja nuorten liikunta- ja 
urheilutoiminnan mahdolliseksi.  

Nauttikaa liikunnasta, tulkaa lavatansseihin Kallioniemeen.

Kyösti Jääskeläinen
puheenjohtaja
Korian Ponsi ry
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Korian Ponnen miestenjoukkue.

Korian Ponnen jalkapallon miestenjoukkue lähtee tulevaan kauteen uudella 
sykkeellä, sillä talven aikana solmittu yhteisjoukkuesopimus tuo uutta virtaa 
joukkueen peleihin. Valmentaja Kari Jaakkola on ollut asiasta päävastuussa ja 
kokeekin sopimuksen tuovan uutta eloa korialaisten peleihin.

Viime kausi oli pelillisesti kehittävää, mutta tulokset puolestaan eivät olleet 
lupaavia. Tällä kaudella joukkue lähtee kauteen selkeästi tosissaan haastamaan 
muita seuroja. Edellisestä visiitistä 5 divarissa on kulunut liian monta vuotta, 
joten olisiko nyt meidän vuoro!?

Joukkueen runko viime kaudesta on pysynyt aikalailla samana, tosin isoja 
muutoksia on tullut. Muutamat todella tärkeät avainpelaajat ilmoittivat talven 
aikana, että nappulat menevät naulaan tai töiden takia osallistuminen on 
todella vähäistä. Maalivahtiosasto on kunnossa, kun Matti Saarni pääsee 
pitkästä aikaa pelaamaan ehjän kauden korialaisten maalilla. Keskikentälle 
odotetaan vielä muutamia vahvistuksia, mutta tällä hetkellä tilanne näyttää 
hyvältä. Hyökkääjienosastolle odotetaan lisää vahvistuksia. Paluumuuttajia 
saattaa piakkoin rantautua korialaisten leiriin, mikä antaa lisää positiivista 
virtaa joukkueen runkoon. Joukkueenjohtaja Tuomo Ikäheimonen jatkaa vielä 
joukkueen taustahenkilönä ja vastaa joukkueen muodostamisesta.

Joukkueen pelillinen ilme viime kauden otteluista jäi hyvin mieleen. Pelin 
rakentelu ja todella aggressiivinen pelityyli tulee edelleen tuottamaan vastustajille 
ongelmia. Tänä kesänä kannattaa jokaisen korialaisen tulla kannustamaan 
oman kylän joukkue voittoon!

Tuomo Ikäheimonen, 
Korian Ponsi, 
Miesten Joukkueen Joukkuejohtaja 
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F-juniorit Pumaturnauksessa Myllykoskella 14.4.2013
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Jalkapallon C-pojat

Seuran C14-poikien kanssa harjoittelevat ja pelaavat myös C15-, D13- ja D12-
ikäiset juniorit. Vaikka joukkueessamme on monenikäisiä junioreita, ei sitä 
juuri päällepäin huomaa, sillä sen verran hyvin yhteen hitsaantunut joukko on 
kyseessä. Onhan suurin osa pojista pelannut jalkapalloa yhdessä jo ennen kuin 
ovat aloittaneet koulunkäynnin.

Talvella osallistuimme piirin järjestämään C-poikien Futsal-sarjaan, joka 
osoittautui todella tiukaksi ja hyvätasoiseksi sarjaksi. Suurin osa joukkueista 
oli sarjan päätyttyä vain parin pisteen marginaalilla toisistaan. Juniorimme 
olivat sangen tyytyväisiä Futsalin antiin, joka toimi hyvin jalkapallon ja jokaisen 
henkilökohtaisten taitojen tukena.

Kesällä pelaamme piirin C-15 poikien pienpelisarjaa joka järjestetään 
kaksinkertaisena sarjana turnausluontoisesti. Pojat odottavat jo innolla sarjan 
alkua ja pelaamaan pääsyä aivan uusia joukkueita vastaan. Lisäksi juniorimme 
ottavat osaa pelinohjaaja- ja E-valmennus koulutukseen avustaakseen 
nuorempien ikäluokkien valmennuksessa ja turnauksissa.

Kouvolan seudun alueen kattava pelikenttätarjonta on mahdollistanut todella 
monipuolisen harjoittelun kauden aikana, harjoituksia on ollut Sami Hyypiä 
Areenalla, Korian Monitoimitalolla ja Elimäen tekonurmella. Nyt odotamme 
innolla pääsyä omalle luonnonnurmelle Korian liikuntakeskukseen.

Kesällä harjoittelemme ti, to ja su klo 18.00 – 19.30 Elimäen tekonurmella siihen 
asti kunnes pääsemme Korian kentälle.

Terveisin, 
Valmennusryhmä Passe, Tommi ja Jari
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Kouvolan Jalkapallo
Kouvolalainen juniorijalkapalloilu on käynnistänyt laa-
jan yhteistyön. Mukana ovat Korian Ponsi, Kumu JT, 
Purha, Myllykosken Pallo -47, Sudet ja Valkealan Kajo.
Yhteistyön tärkeimpiä osa-alueita ja tavoitteita ovat 
liikunnan avulla tapahtuva laadukas lasten kasvatus-
työ, harrastajamäärien kasvattaminen ja kilpaurheilul-
lisen menestyksen vahvistaminen. Yhteistyö keskittyy 
lisäksi Kouvolan alueen olosuhteiden kehittämiseen 
ja yleisömäärien kasvattamiseen tapahtumissa.Tällä 
hetkellä Kouvolan jalkapalloseurat vastaavat n. 1500 
lapsen päivittäisestä liikuttamisesta seuratoiminnassa

Harjoituksissa mennään täysillä
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Jalkapallokoulu 2006–2007 (F7 ja G6)

Jalkapallokerho harjoitteli talvikaudella torstaisin Korian Monitoimitalon 
liikuntahallissa. Erilaisilla pallopeleillä ja – leikeillä, sekä harjoituksilla 
valmistauduttiin kesäkauteen. Tällä hetkellä joukkueeseen kuuluu 10 lasta, mutta 
lisää mahtuu aina. Liikunnan riemu ja hyvä joukkuehenki ovat pallokerholaisten 
harjoituksissa ja peleissä ensisijaisen tärkeitä. Uusien lasten onkin helppo tulla 
mukaan vaikka kesken kauden!

Toukokuussa siirrymme ulkokentille ja harjoituksia on kaksi kertaa viikossa. 
Aluksi pelataan hiekkakentällä ja ruohon kestäessä kulutusta pääsemmekin 
nurmelle. Kesään kuuluvat myös Kouvolan korttelisarjan pelit. Fair Play 
-hengessä pelattavissa otteluissa lapset kohtaavat Kouvolan seudun muita 
saman ikäryhmän jalkapallojoukkueita. Näissä turnauksissa ei ratkaista 
sijoituksia, vaan nautitaan pelistä.

Pelien lisäksi kesä tuo mukanaan myös muita hauskoja tapahtumia. Esimerkkeinä 
Veikkausliigan jalkapallopelit, joissa pallokerholaiset pääsevät saattamaan 
pelaajat kentälle ja kesän lopussa järjestettävä jalkapallokerholaiset vastaan 
vanhemmat leikkimielinen jalkapallo-ottelu. 

Pallokerho on saanut kauden aikana uusia aktiivisia pelaajia joukkoonsa ja 
toivottaakin edelleen tervetulleeksi kaikki jalkapallosta kiinnostuneet tytöt ja 
pojat mukaan hauskan harrastuksen pariin.

Yhteydenotot seuran nettisivujen kautta tai Kari Jaakkola puh 040 584 6578
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Lentopallon C- ja D-tytöt

Jatkoimme syksyllä samalla porukalla harjoituksia millä olimme pelanneet edel-
lisenkin kauden. Nyt vain osa nousi C-ikäisiksi, joten harjoittelimme pitkälti kuu-
sikkopelaamista koko porukalla. 

C-tytöt pääsivät syksyn aluesarjasta SM-sarjaan, joka tiesi matkustelua pitkin 
Suomea. Sarjassa oli käytössä poolisysteemi, joten turnauksissa olivat jouk-
kueet pitkälti samalla tasolla. Näin ollen ottelut kehittivät joukkuetta ja olivat 
mielekkäitä. Ensi kaudelle voidaan lähteä hyvin mielin. Tyttöjen joukkueessa 
pelasivat myös osa D-ikäisistä. 

D-tyttöjen joukkue pelasi keväällä Etelä-Suomen aluemestaruussarjaa kisaten 
siinä KoLen kanssa vuoroin ykkössijasta. Loppujen lopuksi sitten tiukassa fi-
naalissa oli Korian Ponnen tyttöjen todettava, että kirkkain mitali meni tällä ker-
taa naapuriseuralle. Hopeamitali aluemestaruuskisoista on hieno saavutus ja 
siitä saadaan olla ylpeitä.

Nyt valmistaudutaan seuraavaksi Power Cuppiin Mikkeliin ja sen jälkeen onkin 
vuorossa ajatusten suuntaaminen seuraavaan kauteen.

Valmentaja Arto Ruuska. 
Pelaajat: Minni Aarni. Roosa Weckström, Laura Lehtinen, Jenna Aarni,  

Kia Ojala, Henna Lilja.
Eturivi Helmi Ellilä, Taika Cihangir, Joanna Häkälä
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Vasemmalta Alina Lyyra, Jenna Aarni, Roosa Weckström, Laura Lehtinen, Liisa 
Liimatta, valmentaja Arto Ruuska. Edessä Ava Leiniö ja Helmi Ellilä

Vasemmalta Eelis Hyvärinen, Panu Kanto, Saku Lindroos, Timi Häkälä:
Jere Pullinen, Eetu Laitinen, Veeti Laitinen, Joakim Kivimaa
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Lentopallon E-tytöt

Tyttöjen joukkue pelasi tällä kaudella ensimmäistä kertaa yhdessä ja suurimmalle 
osalle tämä oli vasta ensimmäinen vuosi lentopallon parissa. Tytöt ovat 
kuitenkin hienosti jaksaneet käydä harjoituksissa ja peleissä. Kova motivaatio 
kehittymiseen on selvästi näkynyt tyttöjen hienoissa suorituksissa. Tiikeri-sarjan 
kahdeksas sijoitus oli hieno aloitus joukkueen yhteiselle taipaleelle. Kauden 
aikana tuli niin voittoja kuin häviöitäkin, mutta pääasia on, että jokaisella oli 
hauskaa.

Toivotaan, että joukkueella riittää 
samalla tavalla intoa tulevillakin 
kausilla ja toivotetaan yhdessä 
uudet pelaajat tervetulleiksi 
joukkueeseemme.

Suuri kiitos teille tytöille 
onnistuneesta kaudesta.

Terveisin Salla Ruokola 
Valmentaja
Lentopallon pallokoulu

Syksyllä aloitimme lentopalloon tutustumisen pallokoulussa, jonka harjoitukset 
olivat kerran viikossa. Mukana oli harjoittelijoita eri ikäluokista. Loppuvuodesta 
olimme valmiita kokeilemaan ihan oikeaa pelaamista, joten järjestimme F-juni-
oreiden toimintapäivän Korian Monitoimitalolla. Oma menestyksemme ei ollut 
huimaava, mikäli katsoo voittoja. Voitot eivät kuitenkaan ole tässä touhussa 
pääasia vaan pelaaminen. Keväällä olimme jo niin kokeneita, että rohkeasti 
lähdimme Valkealan toimintapäivään E-tyttö- ja F-sekajoukkueilla. Tällä kertaa 
huomasimme F-joukkueen ottavan useammankin voiton. E-tytöissä sen sijaan 
loistimme hienoilla syöttötaidoilla. Itse erävoitto jäi saavuttamatta, mutta pelaa-
minen otetaan haltuun pala kerrallaan. Koko-
naisuus kuitenkin ratkaisi ja temppuradalla oli 
melkein yhtä hauskaa kuin pelaamassa. 

Pallokoululaisista osa jatkaa eteenpäin E-
tytöissä ensi syksynä. Nuoremmat jatkavat 
F-junioreiden toimintapäivillä käymistä ja pal-
lokoulua.

Muutoin pallokoulutoiminta käynnistyy syys-
kuun aikana uusille harjoittelijoille ja nuorem-
mille palloilijoille. Tarkoituksena on tutustua 
ja ottaa haltuun lentopallon käsittelyn alkeet. 
Näiden lisäksi harjoitteluun sisältyy normaalia 
liikuntaa ja motoriikan harjoittelua.

Tervetuloa syksyllä mukaan.

Kausalan turnaus
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Napalta Rioon

Hei, olen 21-vuotias lentopalloilija Kuusankoskelta. Kasvattajaseurani on 
Korian Ponsi, jota olen edustanut junioritasolla F-ikäisistä aina A-ikäiseksi asti, 
eli kokonaiset 12 vuotta. Viimeiset kaksi vuotta olen pelannut Saimaa Volleyn 
paidassa lentopallon miesten Mestaruusliigaa. 

Taisin olla kuuden tai seitsemän ikäinen, kun ensimmäisen kerran menin 
Korialle treeneihin. Paikkana taisi tuolloin olla Napan koulu. Pienenä pelasin 
myös koripalloa lentopallon ohella, mutta yläaste ikäisenä koripallo sai jäädä 
lentopallon viedessä nuoren murrosikäisen mennessään. 

Yläasteen jälkeen yksi haaveistani kävi toteen, kun kutsu Kuortaneen 
urheilulukioon sekä poikien valtakunnalliseen harjoittelukeskukseen kävi. Niinpä 
jätin 16-vuotiaana äidin padat ja muutin 350 kilometrin päähän Pohjanmaalle 
harjoittelemaan ja pelaamaan nuorten maajoukkueen kanssa.  Tuolloin pelasin 
Kuortaneen kanssa miesten 1-sarjaa ja edustin Korian Pontta juniorisarjoissa. 

Kaksi vuotta Kuortaneella vietettyäni oli aika pakata tavarat ja muuttaa 
Savonlinnaan toiselle puolelle Suomea. Savonlinnassa pelasin ensimmäisen 
vuoden Enonkosken Pyrinnössä Miesten 1-sarjaa ja samalla kävin lukion 
loppuun. Yhden Savonlinnassa vietetyn vuoden jälkeen yksi haaveistani kävi 
jälleen toteen, kun kirjoitin sopimuksen kaupungin Mestaruusliigajoukkueen 
Saimaa Volleyn kanssa. Seuraavat kaksi vuotta pelasinkin Saimaa Volleyn 
riveissä.

Nyt 21-vuotiaana, kun katson taaksepäin, voin onnellisena muistella kaikkia 
kokemuksia, mitä lentopallo on minulle suonut.  Olen saanut edustaa 
kasvattajaseuraani niin alue- kuin nuorten maajoukkueessakin. Nuorten 
maajoukkueen kanssa olen päässyt reissaamaan ympäri Eurooppaa. Tutuksi 
on tullut esimerkiksi Italia, Venäjä ja Espanja. Armeijassa ollessani pääsin myös 
käymään Riossa, Brasiliassa, kun edustin Suomea sotilaiden MM-kisoissa. 

Lentopallo on myös tuonut minulle monia ystäviä ympäri Suomea. Yksittäisenä 
kohokohtana tähänastiselta lentopallouraltani voisin nostaa nuorten 
olympialaisten 4 sijan. Lentopallo on siis suonut minulle paljon 21-vuotiaaksi. 
Odotan innolla mitä sillä on tarjota jatkuvalla lentopallourallani, jonka toivon 
jatkuvan mahdollisimman pitkään.

En ole katunut, että aikoinaan menin Napalle Korian Ponnen 
lentopallotreeneihin. Olenkin erityisen ylpeä, että olen saanut lentopallo-
oppini juuri Ponnessa. Tuskin osasin tuolloin haaveilla pelaavani joskus 
lentopalloa Suomen korkeimmalla sarjatasolla. Nyt haaveilen pelaamisesta 
miesten maajoukkueessa sekä ammattilaisuudesta ulkomailla. Mikään 
ei ole mahdotonta, jos itse uskot unelmiisi ja teet niiden eteen töitä.   
Tuomas Karjalainen
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Lentopallon D/C -pojat
Syksyllä aloitimme sarjakauden ensin D-poikien runkosarjassa. Saimme pelata 
tasokkaita otteluita ja olimmekin lohkomme ykkösiä. Tosin siinä olisi voinut olla 
yhtä hyvin Arsi tai MäVi, niin tasaväkisiä ottelumme olivat keskenään. Näillä kol-
mella joukkueella jatkoimme Etelä-Suomen aluemestaruussarjaan. Mukaan tuli 
toisen lohkon kolme parasta joukkuetta. Tahti jatkui samana ja nyt vain KeiKa 
oli tullut neljänneksi kisaamaan piikkipaikasta. Kuten arvata saattaa, niin hehän 
onnistuivat voittamaan meidät sarjassa kahdesti. Finaaliturnauksessa Korian 
Ponnen pojat olivat kuitenkin ne, jotka ottivat aluemestaruuden. Ja hienosti vie-
lä selkeästi kahdessa erässä voittaen Keimolan Kaiun. Kyllä oli mahtava olo 
saada kultaa! Viimeisen turnauksen jokainen pelaaja pelasikin itsensä ylittäen.

Alkuvuodesta aloitimme kuusikkopelaamisen harjoittelun ja menimme C-poiki-
en Supersarjaan. Näin ollen saimme hyvää harjoittelua itse pelaamisesta ja 
C-ikäinen Juhokin pääsi myös pelaamaan.

Alkuun ajattelimme, että ei tästä kuusikkopelaamisesta tule mitään, mutta har-
joitellaan ja otetaan joku erävoitto. Samalla asenteella olivat Keimolan Kaiku 
ja Blues Volleykin lähteneet Supersarjaan eli tehdään parhaamme ja opitaan 
koko ajan uutta. Loppujen lopuksi hävisimme ainoastaan kaikille vanhemmille 
joukkueille. Oman ikäluokan jätimme taaksemme. 

Kaiken kaikkiaan kausi oli hyvä. Sijoituksina kotiin tuli aluemestaruus D-pojissa 
ja C-poikien Supersarjan 7 sija. Seuraavaksi suuntaamme Kouvolan koululais-
ten Beach Volley -kisoihin ja lentopallon suurtapahtumaan joka on Power Cup 
Mikkelissä. 

Nyt ovat katseet kuitenkin uudessa kaudessa ja tulevaisuutta varten tarvitsem-
me muutaman pojan lisää. Joten, jos lentopallon pelaaminen kiinnostaa, niin 
tervetuloa mukaan! Vielä ehtii oppia pelaamaan.
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LAADUKKAITA
PALVITUOTTEITA

PALVILIHA OY
Kirjapainontie 4, 45610 Koria

Puh 05-382 1115

Myymälämme avoinna  ma-pe  7.00–15.00

Ps. Palvaus, purkitus ja makkaranvalmistus
myös rahtityönä.
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Miesten salibandykausi 2012–2013

Korian Ponsi sai vaihtelua tälle kaudelle lohkon vaihtuessa Kaakkois-Suomen 
etelän lohkoksi. Lohkossa pelasi joukkueita Korialta, Jaalasta, Virojoelta, 
Haminasta, Kotkasta, Miehikkälästä sekä Kouvolasta.

Aloitimme kauden pienemmin tavoittein kuin edellisen. Viime kaudella oli 
päätetty, että nousu on varmaa, mutta pienen joulunukahduksen johdosta 
sijoituimme kolmanneksi. Tänä vuonna tavoitteet olivat maanläheisemmät: 
kunhan pelaillaan ja saadaan hiki virtaamaan. 

Saimme kolme turnausta järjestettäviksi Korialla. Ensimmäinen turnaus alkoi 
haastavasti. JaVo (Jaalan Voima) otti luulot pois heti ensimmäisessä pelissä 
vieden voiton kotiin. Seuraavaksi vastassa oli MiVi (Miehikkälän Vilkas), jonka 
kanssa pelasimme tasapelin. Oletettu helpompi lohko näytti kuitenkin kyntensä 
muistuttamalla, että jokaisessa pelissä täytyy olla hereillä. 

Seuraavat kolme turnausta pelattiin KorPo:lle tuttuun tyyliin: voitosta voittoon. 
Osa voitoista tuli selkeämmin toiset vaikeamman kautta. Samoin teki JaVo. 
Tässä vaiheessa jo oli selvää, että kaksi joukkuetta ratkaisisi tämän lohkon 
voiton: KorPo tai JaVo. 

Viides turnaus olikin joulun jälkeen. Tämä on osoittautunut KorPolle todella 
haastavaksi pelin ajankohdasta johtuen, taitaa kinkku maistua liian hyvälle. 
Ensimmäisessä pelissä pelasimme tasan ZSKA:n (Sudet II) kanssa, joka 
ilmoittautui mukaan taisteluun noususta. Toisen pelin voitimme, joten kinkut 
saatiin nopeasti sulamaan. 

Seuraava turnaus meni voittoputkessa. Jotta pelit eivät olisi liian itsestäänselviä, 
niin seitsemäs turnaus aloitettiin tasapelillä. Turnauksen toinen peli oli pakko 
voittaa, jos haluttiin säilyttää mahdollisuus suoraan nousuun. Peli oli JaVoa 
vastaan. Voitto saatiin ja näin oltiin pisteen jäljessä JaVon miehiä. 

Enää oli kaksi turnausta jäljellä ja omien pelien voitoilla oli mahdollista päästä 
suoraan nousuun 4 divisioonaan. KorPon nouseminen edellytti tasapeliä tai 
voittoa JaVoa vastaan, muuten edessä olisi karsiutuminen. JaVo hävisikin 
viimeisen pelinsä. KorPon voittaessa omansa nousuristeilyjärjestelyt olivat 
edelleen ajankohtaisia. 

Näin pienemmillä tavoitteilla päästiin viimevuotisiin tavoitteisiin. Kaudella 
2013–2014 Korian Ponsi pelaa 4 divisioonassa. Tavoitteisiin lukeutuvat peliaika 
kahdelle junioripelaajalle ja pysyminen korkeammalla sarjatasolla. 

Pelinumero 2 on nyt salibandy puolella jäädytetty Korian Monitoimitalon kattoon, 
kun Jani ”Pappa” Vahter kertoi lopettavansa aktiiviuransa. Katsotaan, jos se 
pysyy siellä jouluun asti?

Kalle Linnala, joukkueen kapteeni
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Naisten joukko

Muutama vuosi on jo vierähtänyt naisten salibandyjoukkueen perustamisesta 
Korialla. Aktiivisia säbä-naisia on ollut mukana parisen kymmentä.Uusia pelaa-
jia mahtuu mukaan. Ikähaarukka on juuri täysi-ikäisyyden saavuttaneista aina 
reilusti yli nelikymppisiin, joten kaikenikäiset rohkeasti mukaan.

Kesällä olemme pitäneet kuntoa yllä kerran viikossa yhdellä salivuorolla ja pe-
lejä onkin ihan mukavasti saatu aikaiseksi pienemmälläkin porukalla. Kesän 
ohjelmaan on kuulunut myös jalkapalloa, nurmisählyä ja katusählyä riippuen 
hieman osallistujamäärästä.

Tervetuloa mukaan uudet ja vanhat pelaajat!

Sählykerho

On kokoontunut sunnuntaisin pelaamaan Korian Monitoimitalolle. Välillä on 
ollut enenmän porukkaa ja välillä väljempää. Toukokuun lopussa pidetään vii-
meiset harjoitukset ja sen jälkeen on edessä kesäriennot ulkoilun merkeissä.
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Yleisurheilu- ja hiihtojaoston puheenjohtajan terveiset

Olen Kai Niemi ja toiminut Korian Ponnen yleisurheilu- ja hiihtojaoston 
puheejohtajana vuodenvaihteesta alkaen. Seuran toiminnassa olen itse ollut 
mukana vuodesta 1985 lähtien. Aloittelin toimintaa urheilijana ja sittemmin 
ohjaajana 15 vuoden ajan. Näinä kaikkina vuosina olen nähnyt Yu-jaoston 
lihavat ja laihatkin vuodet. Niinkuin kaikessa elämässä, myös seurantoiminta 
kokee omat vaihtelunsa.

Ponsi on tunnettu hyvin järjestetyistä ja useista kesä aikaan sijoittuvista 
kilpailuista. Kilpailujen järjestämisessä olemme Pohjois-Kymenlaakson 
aktiivisimpia seuroja. Kesällä Korian kentällä tullaan järjestämään kahdet 
viikkokisat, jotka on tarkoitettu kaikille 5-15-vuotiaille lapsille. Toivottavasti 
mahdollisimman moni tulee kokeilemaan yleisurheilua! Lisäksi heinäkuun 
lopussa on kansalliset kilpailut ja elokuun alussa nuorten piirinmestaruuskilpailut. 
Talven aikana seura järjestää nuorille harjoituksia Kuusankosken Kalliosuojassa 
ja Korian Monitoimitalolla. Hiihdossa on järjestetty seurahiihtoja ja laturetki.

Tulemme järjestämään lapsille ja nuorille urheilukoulun ja valmennustoimintaa 
Korian kentällä. 

Toivottavasti Korian kentältä löytyy myös yleisurheilun heittolajeille riittävästi 
vapaita kenttävuoroja, jotta tulevat Kinnuset ja Rädyt pääsevät harrastamaan 
itselleen mielekästä liikuntaa.

Yleisurheilu terveisin, 
Kai Niemi
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Kouvolan seurakisat 2013
Kouvolan seurakisat ovat koko perheen yhteinen yleisurheilutapahtumien 
sarja, jossa lapsilla ja aikuisilla on matala kynnys tutustua yleisurheilun 
saloihin.

Seurakisasarjan järjestävät kouvolalaiset yleisurheiluseurat, Kouvolan 
Urheilijat, Kuusankosken Kisa, Valkealan Kajo, Anjalan Liitto ja Korian Ponsi. 
Kisat eivät vaadi seurajäsenyyttä tai kilpailulisenssiä. 

Kilpailuun ilmoittautumisen yhteydessä osallistujat saavat kisapassin, 
johon voi kesän aikana kerätä Voitto Onninen-tarroja. Jokaisesta 
kilpailuilmoittautumisesta saa yhden tarran. Tavoitteellisuus palkitaan 
seuraavasti: Kaksi tarraa oikeuttaa pronssimitaliin, viisi tarraa hopeamitaliin ja 
kahdeksan tarraa kultamitaliin. 

Sarjat ovat 5-15-vuotiaille tytöille ja pojille. Jokainen kisa alkaa klo 18.00.

Ilmoittautuminen paikan päällä klo 17.15–17.45 välisenä aikana. 
Tai www.kilpailukalenteri.fi kautta. 

Ei osanottomaksua. Tapahtuman puolesta ei ole vakuutusta. 

Kesän  2013  k i l pa i lu t :
Ke 5.6. ja ke 24.7. Kouvolan kenttä
Ke 12.6. ja ke 7.8. Kuusankosken kenttä
Ke 19.6. ja ke 14.8. Valkealan kenttä
Ke 26.6. ja ke 21.8. Anjalan kenttä
Ke 10.7. ja ke 28.8. Korian kenttä

Terve tu loa  osa l l i s tumaan!



Perjantaitanssit klo 20-1 liput 13 €
17.5. Finlanders

24.5. Tanssiorkesteri Syke

31.5. Teijo Suomi Orch

7.6. Taikakuu

14.6. Sinitaivas

21.6. Juha Vartiainen & Variaatio

28.6. Juhani ja Yön Tanssittajat

5.7. Marita Taavitsainen & ork Koivu

12.7. Lasse Hoikka & Souvarit

19.7. Markus Sextetti & Ilta-aurinko

26.7. Janne Tulkki & Tulinen sydän

2.8. Kaija Pohjola & Paratiisi

9.8. Reijo Taipale orkestereineen

16.8. Johanna Debreczeni & Keidas 

23.8. Hurma

30.8. Kari Piironen & Caminito

6.9. Tanssiorkesteri Helminauha

Sunnuntaitanssit klo 15-19 liput 9 e
19.5. Eki Jantunen & Mutkattomat

26.5. Timanki

2.6. Räisänen&Lukkarinen&Satu-Maarit

9.6. Tanssiorkesteri Astra

16.6. Norolan Pojat

23.6. Tanssiorkesteri Väliaikainen

30.6. Maria Tyyster orkestereineen

7.7. Juhani Rautiainen

14.7. Väinö Korsu & Kimara

21.7. Heimo Erkki & Euroset

28.7. Pispalan Sälli & Sinirytmi

4.8. Jussi Seppänen yhtyeineen

11.8. Urho Hämäläinen & Ramona

18.8. Tanssiorkesteri Istanbul

25.8. Taru & Tonika

1.9. Köpi Koski & Projekti

8.9. Markus Sextetti & Ilta-aurinko

Korian Ponsi toivottaa Sinut tervetulleeksi viihtymään kanssamme 
perinteisellä tanssilavalla Korialla, Kymijoen varrella. 

Alla on kesän 2013 tanssiohjelma. 

Korian Ponsi ry
Puistolantie 1-3, 45610 Koria

www.korianponsi.com
email KorianPonsi@gmail.com

puh. 045 133 1611


