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Korian Ponsi ry

Korian Ponsi ry:n juuret juonta-
vat seuran perustamiskokoukseen 
1906. Ensi vuonna täytämme siis 
kunnioitettavat 110 vuotta. Niin 
sanotusti ”paljon on vettä virran-
nut Kymijoen siltojen alta” ja pal-
jon on ollut tapahtumia myös 
Korian Ponnen osalta, alun perin 
”voimisteluseura Ponsi:n” nimis-
sä. 

Korian Ponsi ry on kokenut 
olemassaolonsa aikana niin hyviä 
kuin hieman vaikeampiakin het-
kiä, mutta näidenkin hetkien 
koittaessa on pärjätty yhteenkuu-
luvaisuudella ja sillä kuuluisalla 
suomalaisella sisulla. Hyvien ja 
voitokkaiden hetkien huumassa 
on osattu nauttia siitä osaamises-
ta ja taidosta, joka on aina ollut 
yksi osa Korian Ponnen urheili-
joitten ja harrastajien arkea.

Korian Ponsi ry:n tavoitteena 
on, ja tulee tulevaisuudessakin 
olemaan, korkealaatuinen liikun-
ta- ja urheilutoiminta, joka tasa-
vertaisen, syrjimättömän, avoi-
men, liikunnallisen, kasvatuksel-
lisen, yksilöllisen ja kehitysmyön-
teisen ilmapiirin avulla mahdol-
listaa hyvät puitteet harrastaa ha-
luamaansa lajia kaikille liikunta- 
ja urheilutoimintaan osallistuvil-
le henkilöille. Tavoitteena on li-
säksi mahdollisimman hyvä me-
nestys jaostojen urheilu- ja lii-
kuntatoiminnassa.

Korian Ponnelle oli jo seuran 
alusta alkaen ominaista ”itsensä ja 

Alotin jalkapallon kolme-
vuotiaana.  Alotin sen takia, 
että iskä on jalkapallojouk-
kueen valmentaja. Pelasin 
Korian Ponnessa poikien 
E11-joukkueessa ja pelaan 
vieläkin. Jossain vaiheessa 
minun pitää kuitenkin etsiä 
uusi joukkue, jossa on pelk-
kiä tyttöjä, koska tytöt saavat 
pelata poikien joukkueessa 
vain erikoisluvalla. Omasta 
mielestäni olen pärjännyt 
hyvin tässä joukkueessa vii-
meiset kahdeksan vuotta.

Muutama vuosi takaperin 
joukkueessamme oli minun 
lisäkseni muitakin tyttöjä. 
He kuitenkin ovat jo lopet-
taneet. Jäin sitten ainoaksi 
tytöksi joukkueeseen, mut-
ta se ei ole minua haitannut. 
Olen kuitenkin yrittänyt 
houkutella muutamia rin-
nakkaisluokan tyttöjä pe-
laamaan futista, jotta sai-
simme oman Korian Pon-
nen E11- tyttöjen joukku-
een.  Sitten kun minun pi-
tää lähteä pois joukkueesta 
olen miettinyt, että olisi ki-
va jos tulisi KJP-joukkue,  
jos sitä Korian Ponnen 
joukkuetta ei ikinä tulisi. It-
se silti tykkään pelata poiki-

Jalkapalloilija – vuoden urheilija

Jalkapalloa harrastava Piitu Jaakkola valittiin Korian Ponnen vuoden 2015 urheilijaksi.

en kanssa, koska pojista on 
toisinaan enemmän haastet-
ta kuin tytöistä. 

Pelaan myös tyttöjen KJP-
joukkueessa. Siellä on tyttö-
jä Kajosta ja Susista plus mi-
nä. Korian tai lähialueen tyt-
töjen tai poikien kannattaisi 
aloittaa Korian Ponnessa, 
koska harjoitukset ovat lä-
hellä ja siellä saa hyvää ope-
tusta. Joskus harjoitukset 
tuntuvat tylsältä, kun ei pää-
se pelaamaan, mutta val-
mentaja yrittää esimerkiksi 
opettaa meille, missä peliti-
lanteessa kannattaa syöttää ja 
missä ei. Korian Ponteen 
kannattaa tulla pelaamaan, 
koska siellä on kivaa ja hyviä 
tyyppejä. Ponteen voi myös 
tulla pelaamaan sellaiset, jot-
ka eivät ole ennen pelanneet, 
vaan aloittavat vasta. Toivoi-
sin, että tyttöjen joukkue tu-
lisi Korian Ponteen. Määrä-
tietoisella työllä olen saanut 
monia pokaaleja ja mitaleja. 
Viimeisin ja toistaiseksi suu-
rin saavutukseni on seuran 
paras urheilija palkinto. 
”KENTILTÄ KIVAT KA-
VERIT”.

Piitu Jaakkola 

Korian Ponsi ry – vireä 109-vuotias
kansan kehittämisen idealismi”. 
Tämä lienee nykyaikanakin erit-
täin hyvä pohja tehdä työtä ja 
harrastaa erilaisia urheilu- ja lii-
kuntalajeja seuran väreissä ja seu-
raa tunnetuksi tehden – siis lii-
kuttaa kansaa.

Vuonna 2016 Korian Ponsi 
ry:n katse on tiukasti tulevaisuu-
dessa ja siksipä syyskokouksessa 
2015 tehtiin linjauksia, joiden 
mukaisesti seuralla on vakaa ta-
lous, joka mahdollistaa seuran 
toiminnan ja antaa jatkuvuutta 
keskipitkän (5-7 vuotta) ja pitkän 
(noin 10 vuotta) tähtäimen suun-
nitelmille. Keskipitkän ja pitkän 
tähtäimen suunnitelmat otetaan 
käyttöön vuonna 2016, ja näiden 
suuntaviivojen mukaista toimin-
tatapaa kehitetään normaaliksi 
toiminnaksi toimintavuodesta 
2016 alkaen. Tällaisia toimintata-
poja ovat muun muassa talouden 
ja toiminnan kehitys, jäsenmää-
rän kasvattaminen ja jäsenetujen 
kehittäminen, jäsenistön huomi-
oon ottaminen ja aktivointi toi-
mintaan mukaan toimihenkilö-
nä, kuntoilijana, urheilijana ja lii-
kunnan harrastajana. Edelleen 
tärkeänä pidetään yhteistyö-
kumppaneiden hankintaa ja yh-
teistyön kehittämistä heidän 
kanssaan niin, että molemmat 
varmasti hyötyvät yhteistyöstä. 

Lisäksi kehitetään toimintaa 
osallistumalla eri tahojen kanssa 
seuran liikunta- ja urheilutoimin-

nan kehittämiseen. 
Kallioniemen tanssilavan ja 

Kallioniemen tanssilava-alueen 
toimintaa kehitetään niin, että 
alueella saadaan käyttöä muulle-
kin ajalle kuin tanssi-illoille.

Suunnitelmat ja niiden toteut-
taminen ovat pitkäjänteisiä ja 
vaativat johtokunnalta, jaostojen 
johdolta ja seuran jäseniltä aktii-
vista ja innovatiivista otetta seu-
ratyöhön.

Arvoisat lehden lukijat, seuran 
jäsenet ja henkilöt, jotka ette ole 
vielä liittyneet seuran jäseneksi, 
mutta olette ainakin kiinnostu-
neet jäsenyydestämme. Korian 
Ponsi ry on vireä toimija Kouvo-
lan alueella. Olemme yleisseura, 
joka omalla toiminnallaan ja saa-
vutuksillaan on saavuttanut si-
jansa Kymenlaaksolaisessa urhei-
lu- ja liikuntaelämässä. Jalkapal-
lo, lentopallo, salibandy ja yleis-
urheilu ovat nyt ja tulevaisuudes-
sakin urheilua, jota Korian Ponsi 
ry:ssä voi harrastaa harrastemie-
lessä omaa kuntoaan ylläpitäen ja 
kehittäen tai jopa tähyten lajinsa 
huipulle piirikunnallisesti, alu-
eellisesti tai valtakunnallisesti. 
Korian Ponsi ry antaa tähän 
mahdollisuuden nyt ja tulevai-
suudessa.

Elämme tällä hetkellä suurta 
yhteiskunnallista muutosvaihet-
ta, joka asettaa suuria haasteita 
yhteiskunnalle yleisemminkin. 
Tämä tekee seuratyöstä yhä haas-

teellisempaa, mutta samalla yh-
teiskunnan muutokset antavat 
myös mahdollisuuden uudistu-
miseen ja uudistamiseen. Otta-
kaamme muutokset vastaan in-
nolla ja uutta luoden sekä entistä 
kehittäen.

Olkaamme avoimia kaikelle 
uudelle ja ottakaamme uutta vas-
taan innolla ja yhteiseen hyvään 

tähyten ja siihen pyrkien.
Hyvät lukijat!
Toivon Teille kaikille liikunnal-

lista vuotta sekä erittäin Hyvää 
Joulua ja Onnellista Uutta Vuot-
ta 2016.

Timo Tanskanen
Puheenjohtaja

Korian Ponsi ry
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Muistan päivän, jolloin menin en-
simmäisen kerran Korian Ponnen 
jalkapalloharjoituksiin Korian mo-
nitoimitalolle hyvän ystäväni pyyn-
nöstä. Palloilusalissa oli paljon ih-
misiä ja minua vähän jännitti, mi-
ten he ottaisivat minut vastaan. 
Jännitys hävisi, kun huomasin että 
vastaanotto oli mukava. Vuosi taisi 
olla 1999/2000. Siitä alkoi ”urani” 
Korian Ponnessa jalkapalloharras-

Miesten futsaljoukkue aloitti kauden voitolla.

Korian Monitoimitalon liikuntasa-
li on täynnä toimintaa ja iloisia lap-
sia. Meneillään on Korian Ponnen 
jalkapalloharjoitukset.  Juniorit on 
jaoteltu ikäryhmittäin joukkueisiin 
ja tytöt sekä pojat pelaavat yhdessä. 
Korian Ponnessa kaikki lapset ovat 
tasa-arvoisessa asemassa keskenään 
ja saavat harjoitella sekä pelata kai-
killa pelipaikoilla.

Pienimmät lapset ovat palloker-
hossa, jossa leikitään leikkejä, saa-
daan ystäviä ja tietysti pelataan jal-
kapalloa. Mukaan pääsevät kaikki 
yli 5-vuotiaat. Tänäänkin palloker-
holaiset harjoittelevat innoissaan 
vanhempien seuratessa heidän leik-

Jalkapallo on kiva laji

E11-joukkuetta valmentaa Kari Jaakkola. Hänen vieressään Piitu 
Jaakkola, Jonathan Heiskanen, Pyry Partanen, Vili Malminen ja alari-
vissä vasemmalta Kalle Pirhonen,Tony Gardemeister, Mauri Ampuja.

kejään kentän laidalta. 
Kentän verhon toisella puolella 

ovat hieman vanhemmat lapset pe-
laamassa jalkapalloa oman joukku-
eensa kesken. Onnistun saamaan 
kaksi pientä junioria haastatteluun. 
Milla (9v) aloitti jalkapallon viime 
vuonna pikkuveljensä innoittama-
na. Eeli (7v) tuli joukkueeseen vii-
me kesänä koska ”itse halusi”. Hän 
kertoo harjoitusten lisäksi pelaa-
vansa jalkapalloa myös kotona ja 
koulussa. Joukkueessa onkin kuu-
lemma monia lapsia samasta kou-
lusta, kaksi jopa samalta luokalta.  
Millan mukaan joukkueessa on jo 
tyttöjä, mutta lisää kaivattaisiin, 

jotta saataisiin oma tyttöjoukkue.  
Molemmat ovat sitä mieltä, että 
jalkapallo on hauska harrastus.

Kolmannessa eli E-11 joukku-
eessa on meneillään alkulämmitte-
lyt. Joukkue pitää talvitaukoa jal-
kapallo-otteluista ja treenaa sisäti-
loissa kaksi kertaa viikossa. Piitu 
(11v) on harrastanut kohta yhdek-
sän vuotta jalkapalloa. Hänet valit-
tiin juuri Korian Ponnen Vuoden 
urheilijaksi. Nuorella juniorilupa-
uksella on pitkäntähtäimen suun-
nitelmia jalkapallon parissa ja toi-
veissa saada Korialle tyttöjen jalka-
pallojoukkue. Vili (11v) on mui-
den tavoin pelannut kaikilla peli-

paikoilla, ja lajin hienoudet 
ovat hallussa. Saan tietää, 
että jalkapallon perushar-
joittelu sisältää alkuläm-
mittelyn, juoksua, kunnon 
kohotusta ja jalkapallope-
lejä. Kotona varsinkin ve-
nyttely on tärkeää. Vilin 
mielestä jalkapallo on kiva 
ja hyvä laji: ”Se pitää kun-
non yllä ja on tosi muka-
vaa ja meillä on hyvä 
joukkuehenki”. Jonathan 
(11v) aloitti harrastuksen 
tauon jälkeen uudelleen 
ja on nyt pelannut yhtä-
jaksoisesti puolitoista 
vuotta. Mieluisin peli-
paikka on maalilla. Hän 
laski viime kesänä osal-
listuneensa noin kym-
meneen jalkapallo-otte-
luun ja kertoi maalivah-
din tärkeästä roolista 
pelin rakentajana ja yh-

teishengen ylläpitäjänä. Jonathan 
kannustaa kaikkia tulemaan jouk-

kueeseen ja lupaa antaa vinkkejä 
maalivahdiksi haluaville. Tony 
(11v) puolestaan liittyi joukkuee-
seen luokkakavereiden kannustuk-
sesta. Harrastuksessaan hän pitää 
eniten jalkapallopeleistä, ja paras 
muisto viime kesältä on 6-0 voitto 
Ankkapurha-turnauksessa. Myös 
Mauri (9v) pitää eniten otteluissa 
pelaamisesta ja varsinkin maalien 
tekemisestä.  Hän on jo vuosia pe-
lannut Korian Ponnessa ja kertoo, 
että seurassa on hyviä valmentajia.  
Viime talvena harrastuksensa aloit-
tanut Kalle (9v) otti osaa kaikkiin 
kesäkauden jalkapallo-otteluihin.  
Kalle ehtii jalkapallon lisäksi pelaa-
maan myös jääkiekkoa. Hänen 

mielestään lajit ovat hyvää vastapai-
noa toisilleen. Pyry (11v) on har-
rastanut jalkapalloa noin neljä 
vuotta ja toimii omien harjoitus-
tensa lisäksi pienempien apuohjaa-
jana. Monen juniorin tavoin myös 
hän haaveilee isoista peliareenoista.  
”Olisi siistiä päästä maailman hui-
pulle ulkomaille pelaamaan, mutta 
voisin näitä pieniäkin valmentaa”, 
kertoi Pyry. 

Mikäli olet juniori-ikäinen tyttö 
tai poika niin tule rohkeasti mu-
kaan jalkapallon ja mukavien kave-
reiden pariin. Voit ilmoittautua 
valmentajalle harjoituksiin.

Sari Pöyry

tuksen parissa. 
Harjoituksissa keskityttiin perus-

alkeisiin ja kannustettiin jokaisen 
suorituksen jälkeen, oli se onnistu-
nut tai ei. Jalkapalloharrastuksen 
aloittaessani seuran toiminta junio-
reiden puolella oli hidasta mutta 
varmaa. Harjoituksiin oli aina mu-
kava mennä, kun tunsi kuuluvansa 
porukkaan. Seurassa haluttiin pitää 
juniorit tyytyväisinä antamalla 

heille peliaikaa peleissä sekä mah-
dollisuuden päästä paljon pelaa-
maan. 

Nykyisin toimintamalli ei ole 
muuttunut paljon, vaan olemme 
enemmän alkaneet keskittyä pelaa-
jien mielentilaan sekä motivaati-
oon lajin suhteen. Me myös kes-
kustelemme enemmän pelaajien 
kanssa ja osoitamme, että heidän 
eteen tehdään paras mahdollinen 
työ heidän kehityksensä suhteen. 
Juniori- sekä aikuisten jalkapallo-
toiminta on ottanut suuren harp-
pauksen eteenpäin. Muutama juni-
oripelaaja otettiin viime vuonna 
miesten joukkueeseen mukaan, ja 
he ovat viihtyneet siellä hyvin. 
Miesten joukkueen pelaajien vaih-

tuvuus on ollut suurta, mutta vii-
meiset kolme vuotta ryhmä on py-
synyt samanlaisena. Seuran toimin-
nassa on viime vuosina keskitetty 
enemmän pelaajien jatkumoon, 
jotta seuran tulevaisuus näyttäisi 
hyvälle. Korian Ponnen jalkapallo-
toiminta näyttää valoisalle – varsin-
kin miesten joukkueen kohdalla.

Haastattelin kahta pitkäaikaista 
pelaajaa, kysellen mietteitä ja tä-
mänhetkisiä fi iliksiä seuran toimin-
nan suhteen. Sekä Jouko Hänni-
nen että Kai Mattila sanoivat viih-

tyvänsä Korian Ponnessa parem-
min kuin missään muualla ikinä. 
Molemmilta löytyy paljon positii-
vista sanottavaa muun muassa siitä, 
minkälainen vaikutelma tuli heti 
ensimmäisestä harjoituksesta alka-
en. Seurassa ei vaadita paljon pelaa-
misen suhteen, vaan enemmän kes-
kitytään nauttimaan lajista. Huu-
morin tärkeys joukkueessa vaikut-
taa moneen asiaan ja se pitää jokai-
sen pelaajan mielen virkeänä.

Tuomo Ikäheimonen

Korian Ponsi järjesti Kaikki Pelissä-tapahtuman kesällä 2015.

Kärry on tarkoitettu ensisijaisesti jalkapalloseurojen ja 
kärryjä tukeneiden tahojen jalkapallotapahtuminen 

järjestämistä varten.

Lue lisää kotisivuiltamme www.korianponsi.com/jalkapallo

Lisätietoja: Kari Jaakkola
jalkapallo@korianponsi.com 

040 584 6578

Ilmatäytteisen kentän vuokraaminen

Tuomo Ikäheimonen aloitti jal-
kapalloharrastuksen Korian Pon-
nessa 15 vuotta sitten. Nykyisin 
hän toimii miesten edustusjouk-
kueen ja futsaljoukkueen jouk-
kueenjohtajana.

Pelaajasta
joukkueenjohtajaksi
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Elimäen Kiinteistökeskus Oy

*  Kiinteistövälitys  *  Tilitoimisto  *  Isännöinti

Elimäki p. 778 8800

Koria p. 778 8700

            Palvelevat lähiapteekkisi 
ELIMÄEN APTEEKKI             

           KORIAN APTEEKKI 
           TToivottavat Rauhallista Joulua!  

 
              Tule tutustumaan apteekkimme 

                    Joululahjaideoihin! 

www.websari.comwww.websari.com
Kotisivut uuteen lentoon

sari.poyry@websari.com
040 - 125 2265

AutoPro

AAutoPro
Autolle parasta www.autopro.fi

Kaitilankatu 15, Kouvola
Varaosat 0207 229 050
Huolto 0207 229 052
ark. 7.30–17, la 9–13

Kuusaantie 27, Kuusankoski
Varaosat 0207 229 060

Huolto 0207 229 062
ark. 7.30–17, la sulj.

AutoPro

AutoProAutomaalit, työkonemaalit, spraymaalit,
ruosteenestomaalit, soudal-kemikaalit,

autokemikaalit, korin suojausaineet
ja autonhoitotuotteet

Syyskaudella 2015 Korian Moni-
toimitalon, tutummin ”Monnarin” 
ovi on käynyt tiuhaan naisten sali-
bandyjoukkueen kokoontuessa 
omiin harjoituksiin. Niinhän siinä 
yleensä käy, että nälkä kasvaa syö-
dessä, keskinäiset pelit harjoitusten 
päätteeksi eivät välttämättä enää 
riitä. Näin kävi tällekin peliporu-
kalle, ja pari viime kautta haastetta 
ja uutta kipinää on haettu naisten 
”Kymi-Saimaa” -harrastesarjasta. 
Runko sarjan perustamiselle oli 
olemassa, kun joukkueemme lisäk-
si naapurikuntien vastaavat jouk-
kueet lähtivät innostuneena mu-
kaan. Samat asiat yhdistävät, ja tä-
tä harrastesarjaa ei olisi saatu aikaan 
ilman sählyporukoita. Ideat vaan 

Salibandy vei
naiset mennessään

Ponnen naisten salibandyjoukkue ottaa mielellään mukaan joukkoonsa uusia harrastajia.

Naisten salibandyjoukkueessa on mukana eri-ikäisiä, hyvällä fi iliksellä pelaavia naisia.

liikkeelle, ja nyt heitämmekin haas-
teena reikäpallon Teille, tulevat uu-
det harrastajat! 

Uudet harrastajat
tervetulleita mukaan
Mielessänne on varmasti käynyt 
ajatus uusia harrastemahdollisuuk-
sia miettiessä, että olisi kiva lähteä 
pelailemaan sählyn pariin muka-
vaan seuraan? Siinä tapauksessa aja-
tus kannattaa toteuttaa, oli sitten 
aikaisempaa kokemusta enemmän 
tai vähemmän. Oman innostuksen 
ja mukavan peliporukan kanssa la-
ji vie mennessään. Entä sitten sanat 
salibandy, sähly? Ne jakavat mieli-
piteitä, ja kukin saa muodostaa itse 

käsityksen sanojen merkityksestä. 
Tämä ei muodostu ongelmaksi täs-
sä sählyporukassa, vaan oman ta-
voitetilan mukaan reikäpalloa pää-
see liikuttamaan kaksi kertaa vii-
kossa Korian Monnarilla perjantai- 
ja sunnuntai-iltaisin. Mukana me-
nossa on eri-ikäisiä, hyvällä fi ilik-
sellä pelaavia, kuntoa ylläpitäviä 
naisia. Opastusta ja ohjausta on 
myös saatavilla. Kannattaa tulla 
rohkeasti kokeilemaan lajia ja ottaa 
vastaan uusia haasteita omien ta-
voitteidensa mukaan. Odotamme 
myös Sinua joukkoomme!

Lisätietoja Korian Ponnen naisten 
salibandyharrastuksesta:
mari.storhammar@kymp.net
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Napan koululta 
Tampereen
Pyynikille
Syyskuu 2000, Napan koulu. 20 
puolapuissa kiipeilevää alle 10-vuo-
tiasta sekä valmentajakaksikko 
Matti Korhola ja Olli Lindholm 
paimentamassa poikia lentopallon 
pariin. Hyvin he tehtävässään on-
nistuvatkin, kun pian riehumisen 
sijasta laji vie jo mukanaan. 

Korian Ponnen väreissä vierähti 
kokonaiset 11 kautta aina F-junio-
rista A-ikäiseksi. E-pojista lähtien 
valmentajanamme oli Juha Karja-
lainen, ja harjoittelu muuttui vähi-
tellen totisemmaksi. Arki-illat hi-
koiltiin Monnarilla,  ja viikonlop-
puisin harjoittelun tuloksia mitat-
tiin turnauksissa eri puolilla Suo-
mea, mikäli vaan Ponnen vanha 
bussi lähti aamupakkasessa käyn-
tiin.  

Juniorina vuoden kohokohta oli 
aina Power Cup -turnaus. Kesä-
kuun toisena viikonloppuna tu-
hannet juniorit kerääntyivät pelaa-
maan toisiaan vastaan, mutta en-
nen kaikkea nauttimaan upeasta ta-
pahtumasta. Kovien pelien lisäksi 
päällimmäisenä turnauksista onkin 
jäänyt mieleen juuri yhdessä olemi-
nen, uudet kaverit ja niistä muo-
dostuneet hauskat tarinat – jouk-
kueurheilun parasta antia.

Jääkiekko ja pesäpallo kulkivat 
lentopallon rinnalla aina 7-luokan 
loppuun asti, jolloin täytyi tehdä 
valinta. Vaikka monen lajin harjoit-
telu toi paljon monipuolisuutta, ei 
koulun ohella ehtinyt enää harjoi-
tella kahta lajia tosissaan. Lentopal-
lo oli jo tässä vaiheessa vienyt niin 
mukanaan, ettei valinta lopulta ol-
lut vaikea. Kaikki panostus siirtyi 
lentopalloon, enkä hetkeäkään ole 
sitä katunut.  

16-vuotiaana peruskoulun jäl-
keen oli aika ottaa seuraava askel. 
Halusin lähteä kokeilemaan mihin 
rahkeeni lentopallon parissa riittäi-
sivät. Parhaan mahdollisuuden ko-
van harjoittelun ja koulun yhdistä-
miseen tarjosi Kuortaneen urheilu-
lukio. Siellä pääsin harjoittelemaan 
nuorten maajoukkueryhmän kans-
sa valmennuskeskukseen ja pelaa-
maan miesten pelejä. Viikonlop-
puina kävin lisäksi pelaamassa juni-
oriturnauksia Ponnen paidassa. 
Kova työ tuotti tulosta, ja keväällä 
2012 allekirjoitin ensimmäisen so-
pimukseni legendaarisen Mesta-
ruusliigajoukkue Rantaperkiön Is-
kun kanssa. 

Lentopallo on vienyt Napan 
koululta todella kauas. Olen saanut 
matkustaa ja pelata kansainvälisiä-
kin pelejä, kohokohtina nuorten 
EM-kisat Puolassa ja sotilaiden 
MM-kilpailut Brasiliassa. Vuosien 
aikana pallon kanssa leikkiminen 
on muuttunut ammattimaiseksi 
harjoitteluksi, ja Napalta on 15 
vuodessa siirrytty Tampereen Pyy-
nikille. Takana on monia hienoja 
kokemuksia ja lukemattomia tun-
teja työtä.

Tatu Härkönen

Syksyllä aloitimme Korian Ponnen 
lentopallojaoston pallokoulut sun-
nuntaisin Napan Lastentalolla. Ide-
ana oli, että nuorimmat palloilevat 
puoli tuntia oman vanhemman tai 
aikuisen kanssa. Seuraavat ikäluo-
kat ovat jo yksin tunnin ajan. Heti 
alun jälkeen vanhimmassa ikäluo-
kassa eli 7-vuotiaasta eteenpäin on 
otettu käyttöön myös toinen har-
joittelukerta keskellä viikkoa.

Nuorimmat ovat kolmevuotiaita 
ja heillä lentopalloilu on lähinnä 
liikunnan riemua ryhmässä pallo-
jen ja oman aikuisen tai vanhem-
man kanssa. Tosin täälläkin lähte-
vät jo iskulyönnit isompien pelaaji-
en mallien mukaan verkon yli.

Otteluiden lomassa suoritetaan 
temppuradalla erilaisia tehtäviä. 
Hiukan jännittää kuinka onnis-
tumme, sillä toimintapäiville osal-
listuminen on melkein kaikille uut-
ta. 

Korian Ponnen lentopallon toi-
mintaan otetaan mukaan uusia 
harjoittelijoita. Myös aikuisia ote-
taan mielellään apuvalmentajiksi 
tai avustajiksi harjoituksiin. Otta-
kaa rohkeasti yhteyttä ryhmien vas-
tuuuvalmentajiin tai -vetäjiin. Har-
joituksiin voi tulla paikan päälle 
ensin tutustumaan lajiin ja sen jäl-
keen vasta ottaa osaa oman kiin-
nostuksen puitteissa. Lentopalloja-
oston ja valmentajien yhteystiedot 
löytyvät seuran kotisivuilta. Täällä 
kerrotaan myös joukkueiden kuu-
lumiset ja kotiturnaukset.

Tervetuloa mukaan harjoittele-
maan, ohjaamaan tai kannusta-
maan joukkueita lentopalloturna-
uksissa! Korian Ponnen lentopalloi-
lijoiden polku lähtee pallokerhosta 
ja saattaa päättyä liigajoukkueeseen 
tai maajoukkue-edustukseen. Kaik-
ki on mahdollista. 

Kuvassa Korian Ponnen E- ja F-tyttöjä sekä 5-6-vuotiaita pallokerholaisia yhdessä ohjaajiensa Henri Parkkisen, Heidi Linnalan ja Johanna
Laitisen (istumassa) kanssa.

Johanna Laitinen pallottelee pienen pallokerholaisen kanssa.

5– ja 6-vuotiaiden kanssa pe-
laamme pallollisia pienpelejä ja to-
tuttelemme ohjattuun harjoitte-
luun sekä ryhmässä toimimiseen il-
man omaa vanhempaa. Mukaan 
mahtuu kuitenkin aina aikuisia 
apuvalmentajiksi. 

7-vuotiaasta ylöspäin opetellaan 
jo lentopallon perustaitoja ja pelaa-
mista. Ollaan jo oikea joukkue. 
Tässä ryhmässä sunnuntaitunnit 
ovat pojille ja tytöille erikseen. Tiis-
taisin harjoitellaan yhdessä.

Apuvalmentajina ja vierailevina 
mallipelaajina toimivat seuran van-
hemmat juniorit, jotka pelaavat it-
se lentopalloa jo nuorten sarjatasol-
la. Näin ollen valmentajien ei itse 

tarvitse hallita kaikkea, ja kynnystä 
apuvalmennukseen saadaan madal-
lettua.

JEV-säätiön tuella saimme han-
kittua varsin kattavan valikoiman 
myös pieniin käsiin sopivia palloja 
sekä muita liikuntavälineitä, joilla 
rikastutetaan harjoituksia. Lento-
pallossa pallonkäsittelytaitojen 
ohessa tarpeellisia taitoja ovat myös 
perusmotoriset taidot, kuten kär-
rynpyörät ja hyppimiset. Näitä har-
joittelemmekin ahkerasti temppu-
ratojen muodossa.

Isompien kanssa osallistumme 
ensimmäistä kertaa toimintapäivil-
le joulukuussa Kausalassa. Siellä 
pelataan F- ja E-junioreiden jouk-
kueilla eli aloitetaan koppipallolla. 

Pallokoulussa
tutustutaan
lentopallon alkeisiin

Pallokoulussa totutellaan aluksi ohjattuun harjoitteluun ja opetellaan 
myöhemmin myös lentopallon perustaitoja ja pelaamista.



Korian Ponsi ry

elli.fi
Koria

WIBIT KORIAN UIMAHALLISSA 
29.-30.12. ja 3.-4.3. kello 10-20
Klo 10-14 alle 10v/rauhallisempaa menoa

Klo 14-20 yli 10v/vauhdikasta menoa
Sisäänpääsymaksu 5e/2h (ei sarjalippuja)

Lisätietoja 05-744 4126

Jaakkolankuja 4-6, Koria

www.elimaenpuustelli.fi 

ELIMÄEN LIIKENNE OY

Puh. (05) 744 1400 • www.elimaenliikenne.fi 

Aktiivisten koirien 
eväät  Agrimarketista!

Agrimarket Kouvola, Kaitilankatu 5-7 
p. 010 76 85280

Laatuopetusta

www.liikennekoulut.fi
0400 554 734 

Haluatko uudeksi Tero Pitkämäek-
si tai Antti Ruuskaseksi? Silloin 
yleisurheilu on oikea vastaus! Yleis-
urheilu on kuulunut Korian Pon-
nen ohjelmaan jo vuosikausia ja 
sieltä on ponnistettu aina suomen-
mestariksi ja nuorten arvokisaedus-
tajaksi. Tällä hetkellä seuralla on 
muutaman SM-tason urheilija 
nuorten sarjoissa, ja iso määrä lap-
sia osallistuu viikoittain harjoituk-
siin. Harjoituksissa tehdään moni-
puolisesti eri lajeja unohtamatta 
kuitenkaan, että urheilun ja harras-
tamisen pitää olla mukavaa.

Yleisurheilujaoston yleisurheilu 

Yleisurheilua voi harrastaa 
pienillä kustannuksilla

Syyskuun alussa järjestettiin Korian Ponnen avoimet yleisurheilukilpailut.

Korkeushyppypaikalla viikkokisoissa heinäkuussa 2015.

on saavuttanut jo legendaarisen 
maineen, ja Korian Ponsi tunne-
taan myös erinomaisen kisajärjestä-
jänä, joka vuosittain järjestää useita 
eritasoisia kilpailuja Korian urhei-
lukentällä. Nyt jo perinteeksi muo-
dostuneet Kouvolan Sanomien 
viikkokisat ovat matalan kynnyk-
sen kilpailut, johon jokainen 
5–15-vuotias nuori voi osallistua. 

Yleisurheilukoulu toimii tällä 
hetkellä talvisin Napan lastentalol-
la ja kesäisin Korian urheilukentäl-
lä, nuorimmat osallistujat ovat 
6-vuotiaita. Jokainen lapsi voi tulla 
kokeilemaan harjoituksiin ilmai-

seksi kaksi kertaa. Sen jälkeen voi-
daan miettiä, haluaako hän jatkaa 
harrastusta.

Yleisurheilun harrastajat ovat 
tutkitusti pärjänneet opiskeluissa 
hyvin. Yksilöurheilu opettaa nuo-
ren ottamaan vastuun omista teke-
misistään ja siinä on mahdollista 
oppia kokemaan myös sopivassa 
määrin pettymystä.

Korian Ponnessa lapsi voi harras-
taa yleisurheilua pienillä kustan-
nuksilla ja kokea miten hieno laji 
yleisurheilu on. 

 
Lisätietoja: www.korianponsi.com



Korian Ponsi ry

www.salonduokoria.fi  • p. (05) 382 2043

Rauhaisaa Joulunodotusta
toivottaa Salon Duon tytöt

Kyminasemantie 4 A, 45610 KORIA
Puh. (05) 322 0028 • www.grilliherkkutupa.com

Fysioterapia Fysioterapia • Hieronta  Hieronta • Akupunktio Akupunktio
Myös kotikäynnit!Myös kotikäynnit! Korian Portti  Korian Portti � (05) 322 0266 (05) 322 0266

Kirjapainontie 4, 45610 Koria • Puh. 05-382 1115
Myymälämme avoinna ma-pe 7.00–15.00

LAADUKKAITA
PALVITUOTTEITA

HERKULLISIA
MAKKAROITA

Parturi - Kampaamo

Miina
Hannu Pajalahti

Anna-Maija Aronen

Ruokosuontie 3 A
46910 ANJALA

puh/fax 05-367 4910

Anjalan Eläinlääkäriasema

Kallioniemen lavalla tanssitaan 
perjantaisin ja sunnuntaisin

Kallioniemen lavalla tanssitaan toukokuun puolivälistä syyskuun alkuun.

Toimintansa rahoittamiseksi Kori-
an Ponsi järjestää kesäisin lavatans-
seja Kallioniemen tanssilavalla. Va-
rainhankinta perustuu jäsenistön 
aktiiviseen talkootoimintaan.

Kallioniemen lavalla on useita 
kymmeniä tapahtumia kesässä. 
Tansseja järjestetään säännöllisesti 
perjantaisin ja sunnuntaisin touko-
kuun puolivälistä syyskuun alkuun. 
Lavalle ovat nousseet useat tanssi-
kansamme suosikki artistit ja yhty-
eet.  Lisäksi lavalla on pidetty usei-
ta yhteistyötapahtumia. 

Lavaa on mahdollista vuokrata 
myös yksityistilaisuuksiin. Kallio-
niemessä kauniin jokimaiseman ää-
rellä on järjestetty useita kesähäitä, 
syntymäpäiviä ja erilaisia tapahtu-
mia yhteistyössä lähialueiden seu-
rojen ja yhdistysten kanssa.

Tällä hetkellä Kallioniemi on tal-
vitauolla, mutta ensi vuonna 
avaamme jälleen ovemme ja toivo-
tamme kaikki tervetulleiksi tanssi-
lattialle hyvän musiikin pyörteisiin.



Korian Ponsi ry

SALIBANDY

NAISET:
PE klo 20.00-21.30 • SU klo 19.00-20.30

PAIKKA: Korian Monitoimitalo
Kyntäjäntie 9, 45610 Koria

Tervetuloa mukaan!

MUISSA IKÄRYHMISSÄ OTA YHTEYTTÄ 
YHTEYSHENKILÖÖN!

Mari Storhammar (yhteyshenkilö)
mari.storhammar@kymp.net

Kotisivut: www.korianponsi.com/salibandy

LENTOPALLO

F- ja E-pojat
TI klo 16.30-18.00 • SU klo 13.30-14.30
- 7-vuotiaista ylöspäin kesto 60 min.
- Lentopallon perustaitoihin tutustumista
ja taitojen harjoittelua

F- ja E- tytöt
TI klo 16.30-18.00 • SU klo 16.00-17.00
- 7-vuotiaista ylöspäin kesto 60 min.
- Lentopallon perustaitoihin tutustumista ja taitojen 
harjoittelua

PALLOKERHO
SU klo 15.00-16.00
- 5–6-vuotiaat kesto 60 min.
- Palloilutaitoihin tutustumista liikuntaleikkien ja -pelien 
ohella

LAPSI-VANHEMPI
SU klo 14.30-15.00
-3 - 4 vuotiaat kesto 30 min.
-Liikunnan riemua yhdessä oman vanhemman kanssa 

MUISSA IKÄRYHMISSÄ OTA YHTEYTTÄ VALMENTAJAAN!

PAIKKA: Napan lastentalo
Napantie 13, 45610 Koria
Sisäänkäynti kellarin kautta.

Kaksi kertaa voi tulla kokeilemaan lajia. Ilmoittautumiset 
paikan päällä.

Tule mielellään 10 minuuttia ennen vuoron alkua 
vaihtamaan vaatteet. Mukaan tarvitset sisäliiikuntavaatteet 
(T-paita ja housut/shortsit sekä tossut tai sisäpelitossut). 
Samoin juomapullo vedellä täytettynä.

Lisätietoja: Johanna Laitinen,
johanna-laitinen@hotmail.com

Kotisivut: www.korianponsi.com/lentopallo
YLEISURHEILU

YKSILÖLAJIT
Yhteyshenkilö: Kai Niemi / 040 719 6648

YLEISURHEILUKOULU
Suuren suosion saanut yleisurheilukoulu jatkaa 
tammikuusta kevääseen 2016.

YLEISURHEILUKOULU ON TARKOITETTU 7 – 11 v. 
TYTÖILLE JA POJILLE.
keskiviikkoisin klo 17-18.

PAIKKA: Napan lastentalo, Napantie 13, 45610 Koria
Sisäänkäynti kellarin kautta.

Mukaan mahtuu tilarajoitusten takia max. 15 ensimmäistä.
Kaksi kertaa voi käydä tutustumassa lajiin ilmaiseksi,
mukaan voi tulla myöhemminkin.

Lisätietoja Anulta 040 558 5923

Kotisivut: www.korianponsi.com/yleisurheilu

KUINKA PONNEN 
JÄSENEKSI PÄÄSEE?
Korian Ponsi ry:n johtokunta 
voi hyväksyä jäsenekseen 
jokaisen, joka noudattaa 
seuran sääntöjen 5 § - Seuran 
jäsenet – 1 kohdan ehtoja. 
”Seuran varsinaiseksi 
jäseneksi voi johtokunta 
hyväksyä henkilön, joka 
sitoutuu noudattamaan 
seuran sääntöjä ja päätöksiä.”

OHJEET:
Lähetä tarvittavat tiedot
sähköpostitse osoitteeseen
tiedotus@korianponsi.com tai
ilmoittaudu osoitteessa:
www.seuramappi.fi /
korianponsi/ilmoittaudu.php

TARVITTAVAT TIEDOT:
Nimi, syntymäaika, lähiosoite, 
postinumero, postitoimipaikka, 
puh, sähköpostiosoite ja 
haluaako olla jäsen vai 
ainaisjäsen.
Kotisivut:
www.korianponsi.com

ETUUDET
Erilaisia etuja ja alennuksia 
yhteistyökumppaniemme 
liikkeistä. Näitä ovat tällä 
hetkellä muun muassa:
✓ KT-Sportia, Väkevänkuja 1, 
45700 KUUSANKOSKI
✓ Veikon kone, Keskusaukio 
1, 45700 KUUSANKOSKI
✓ Elimäen liikennekoulu Ky, 
Kyminasemantie 1 E,
45610 KORIA
✓ Grilli & pizzeria Herkkutupa, 
Kyminasemantie 4 A,
45610 KORIA
✓ Kouvolan Mustepalvelu, 
Salpausselänkatu 29,
45100 KOUVOLA
✓ Kymi-Sun, Niittypolku 7, 
45100 KOUVOLA
✓ www.urheiluteippi.fi 

KALLIONIEMEN LAVA
Yhteystiedot & ajo-ohjeet 
Lavakaudella puhelin
045 133 1611
s-posti:
kallioniemi@korianponsi.com
Lavan osoite:
Puistolantie 1-3, 45610 Koria

Koordinaatit
KJK N 60°51.081’   E 
26°36.518’
WGS84  60,85136  
26,61530

Tilavuokraus:
Mervi Kokkonen
tilavaraukset@korianponsi.com
puh. 044 979 4727

Kotisivut:
www.korianponsi.com/
kallioniemi

JALKAPALLO

PALLOKERHO
TI klo 18.00-19.00
- yli 5-vuotiaille
- leikkien kautta jalkapallo tutuksi
Lisätietoja:
Linnala Kalle / kalle.linnala@emkp.fi  / 0400 411 027

F7 
TI klo 18.00-19.00 Korian Monitoimitalo
- 08-09 syntyneille
Harjoituksia myös Myllykosken hallissa
Lisätietoja:
Linnala Kalle / kalle.linnala@emkp.fi  / 0400 411 027

E11
TI klo 18.30-20.00 Korian Monitoimitalo
- 04-05 syntyneille
LA 12.00-13.30 Sami Hyypiä -areena
Lisätietoja: Kari Jaakkola /
jalkapallo@korianponsi.com / 040 584 6578

JALKAPALLO / FUTSAL -miehet
TO klo 20.00-21.30 Korian Monitoimitalo
Lisätietoja:
Tuomo Ikäheimonen / tumpelo_1987@hotmail.com

MUISSA IKÄRYHMISSÄ OTA YHTEYTTÄ
Kari Jaakkola /
jalkapallo@korianponsi.com / 040 584 6578
Kotisivut: www.korianponsi.com/jalkapallo

HARJOITUSPAIKAT
Korian Monitoimitalo, Kyntäjäntie 9, 45610 Koria
Sami Hyypiä -areena, Kiisupolku 1, 45700 Kuusankoski
Myllykosken jalkapallohalli, Kisatie 2, 46800 Kouvola

Korian Ponsi -liite

Julkaisija:
Korian Ponsi ry
Sivunvalmistus:

Viestintä Alanko Oy /
Mäntsälän Kirjapaino

Paino:
Lehtisepät Oy, Pieksämäki

JÄSENMAKSUT VUONNA 2016

Jäsen 20 € ja alle 15-vuotias 10 €

Ainaisjäsen 200 €

HUOM! jäsenmaksu sisältyy 
kausimaksuihin (jalkapallo, 

lentopallo, salibandy ja 
yleisurheilu).

Korian Ponsi ry toivottaa 
kaikille Hyvää joulua ja 

Onnellista Uutta Vuotta 2016!


