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Liikuntaa Korialla yli vuosikymmenten
Korian Ponnen toiminnassa vilkas urheilu-

kesä on takanapäin ja sisävuorot Monitoimi-
talolla ja Napan Lastentalolla ovat vilkkaassa 
käytössä. Syys- ja talvikausi ovat lentopallon 
ja salibandyn kilpailukautta, kun taas yleisur-
heilussa ja jalkapallossa aloitetaan vähitel-
len valmistautuminen seuraavaan kauteen.

Tänä päivänä lasten ja nuorten liikunnassa 
urheiluseuran on tarjottava harrastusmah-
dollisuuksia läpi vuoden. Välttämättä ei tar-
vitse keskittyä pelkästään omaan ykköslajiin, 
vaan harjoitteita voidaan tehdä useassa la-
jissa monipuolisesti, mihin puolestaan useita 
lajeja tarjoava liikunnan ja urheilun yleisseu-
ra tarjoaa oivallisen mahdollisuuden.

Korian Ponsi oli mukana Elimäen Pestoo-
markkinoilla, joiden teemana oli tänä vuon-
na elimäkeläinen urheiluseuratoiminta. Kun 
liikuntaa peilattiin vuosia taaksepäin, voitiin 
todeta, että menneinä vuosina harrastukset 
keskittyivät muutamiin suomalaiskansallisiin 
suosikkilajeihin. Yleisurheilu, hiihto ja voi-
mistelu olivat vahvoja. Vähitellen painopiste 
harrastajamäärillä mitattuna on siirtynyt pal-
loiluun ja joukkuelajeihin. Samalla kuitenkin 
ulkomailta rantautuu koko ajan Suomeen 
uusia lajeja. Niiden ympärille perustetaan 
erikoisseuroja, ja tarjonta on runsasta. Mah-
dollisuuksia on paljon. Tärkeintä on, että niin 
lapset kuin aikuisetkin löytävät harrastusten 
pariin.

Kallioniemen tanssikesä oli onnistunut, 
vaikka tanssijoiden määrä jäikin hieman 
edellisen vuoden tasosta. Lämmin sää vai-
kutti erityisesti sunnuntain iltapäivätanssien 
kävijämääriin. Tänä kesänä voitiin todeta, 
että nimeä saavuttaneet suosikkiorkesterit 
ja – solistit pitivät pintansa. Sen sijaan tällä 
seudulla tuntemattomat esiintyjät eivät niin 
houkutelleet ihmisiä liikkeelle. Tanssimusiik-
ki saattoi olla erinomaista, mutta hyvän tun-
nelman sai kokea vasta tullessaan paikan 
päälle.

Lavatanssien järjestäminen on edelleen 
Korian Ponnelle tärkein varainhankinnan 
muoto. Järjestelyt vaativat mittavan tal-
koopanoksen, mutta siitä saa myös hyvän 
palkinnon. Kallioniemen lava lähiympäris-
töineen on edustavassa kunnossa, minkä 

säilyttäminen vaatii runsaasti työtunteja ja 
aktiivisuutta. Mikään ei pysy kunnossa, jos 
sitä ei asianmukaisesti hoideta. 

Korian Ponnella on ollut menossa perus-
teellinen perusparannus- ja uudistamis-
projekti Puistolan kiinteistössä ja sen ym-
päristössä. Kiinteistö on Kallionimen lavan 
naapurissa, yhteisellä piha-alueella. Hanke 
alkoi vuonna 2009, ja se valmistui elokuun 
lopulla. Investointiin myönnettiin hanke-
avustusta Kaakkois-Suomen ELY-keskuk-
selta Manner-Suomen maaseudun kehittä-
misohjelmasta. 

Uudistunut Puistola tarjoaa Korian taa-
jamassa hyvän kokouspaikan sekä mah-
dollisuuden saunomiseen ja illanviettoon. 
Valokankaalta voi katsella vaikkapa suosik-
kijoukkueen peliä Mestareiden liigassa tai 
Maailman cupissa. Tai sitten siellä voi yh-
teisesti analysoida omaa tekniikkaa tai peliä 
sekä luoda taktiikkaa tuleviin koitoksiin. Tal-
kooväki on tehnyt Puistolassa huikean työ-
rupeaman. 

Korian Ponsi kiittää lämpimästi yhteistyö-
kumppaneitaan ja aktiivista talkooväkeään. 
Teidän tuellanne laadukas ja monipuolinen 
liikunta- ja urheilutoiminta Korialla jatkuu.

Kyösti Jääskeläinen
puheenjohtaja
Korian Ponsi ry
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Korian Ponnen lentopallon pallokoulu 
Korian Monitoimitalolla perjantaisin kello 16.30–17.30 

8.11.2013 alkaen (ei 6.12) 

Pallokoulu on tarkoitettu ala-asteikäislle. 

Mukaan tarvitset sisäliikuntavarusteet, 

juomapullon ja iloisen mielen. 

Vetäjänä toimii Iris Riihiluoma (gsm. 045 133 1611). 

www.korianponsi.com 



5Lentopallo

Korian Ponnesta lähtöisin
Hei, olen Sanni Rihu 19 vuotta.

Aloitin lentopalloharrastuksen ollessani 
viisivuotias. Silloin lentopallo oli suosittua 
Korialla ja monet kaverinikin harrastivat sitä. 
Oman osansa asiaan oli varmasti myös sil-
lä, että isoveljeni ja isänikin pelasivat len-
topalloa. Lähes kaikki junnuvuoteni pelasin 
Korian Ponnessa. 15-vuotiaana pelasin en-
simmäisen kauteni muualla B- ja A-tytöissä, 
sekä naisten 2-sarjassa, sillä Korian Ponnen 
joukkueemme hajosi. 15-vuotiaana kävin 
maajoukkuerippileirin Kuortaneen Urheilu-
opistolla.

Lukioon lähdin Tampereelle lentopallon pe-
rässä. Sain kutsun Varalan Urheiluopistoon, 
joka oli siihen aikaan tyttöjen virallinen val-
mennuskeskus Suomessa. Varala Teamis-
sa pelasin kaksi kautta. Toisen lukiovuoteni 
kevätkaudella pelasin 1-sarjan lisäksi HPK-
naisissa Hämeenlinnassa mestaruusliigan 
paita päällä, yhdessä toisen Varalan tytön 
kanssa. Menimme avuksi Hämeenlinnaan 
monien loukkaantumisten vuoksi. Viimeise-
nä lukiovuotenani Varala Team hajosi ja koko 
valmennuskeskus siirtyi Kuortaneelle, missä 
olivat pojatkin. Me viimeisen vuoden opiske-
lijat emme kuitenkaan lähteneet sinne, vaan 
joukkueemme hajottua kaikki lähtivät omille 
teilleen. Itse lähdin Hämeenlinnaan, mikä 
oli tietysti helppo valinta edellisen kevään 
perusteella. Pelasin siis viimekauteni HPK-
naisissa. 

Maajoukkueringissä olin oikeastaan mu-
kana koko junnuaikani. Ensimmäiset leirit 
alkoivat tekniikkakouluina ja lopulta vuosien 
varsilla meistä muodostui tiivis 12 pelaa-
jan nuorten maajoukkue. Viimeinen viralli-
nen junnuturnaus maajoukkueena oli viime 
vuonna U-19 ikäisenä.

Paras saavutukseni Suomessa on SM-liiga 
hopea 2012. Paras saavutukseni kansainvä-
lisesti on Pohjoismaiden mestaruus U-17.

Lentopallo tuo tullessaan verta, hikeä ja 
kyyneleitä, mutta antaa myös paljon suuria 
tunteita, kokemuksia ja ystäviä!
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Lentopallon C-tytöt
Viime vuoden D-tytöt nousivat tälle vuo-

delle C-ikäiksi yhtä lukuunottamma. Samoin 
viime kauden C-ikäiset ovat toisen vuoden 
C-tyttöjä. Näin ollen on saatu iskukykyinen 
ja motivoitunut joukkue sarjaan. Tosin osa D-
tytöistä kävi jo edellisellä kaudella myös C:n 
turnauksissa mukana ja harjoitukset ovat ol-
leet yhteisiä.

Tytöillä on takana yksi tasonmittausturnaus 
ja siinä sijoitus oli lohkon keskellä. Seuraa-
vastakin turnauksesta mennään vielä yhteen 
tasonmittausturnaukseen. Tämän jälkeen 
ovat vasta tuleva sarjataso selvillä. Vaihto-
ehtoina ovat valtakunnallinen (SM), 1-sarja 
tai aluesarja. Näistä on sitten kauden aika-
na tulosten perusteella mahdollisuus nousta 
ylöspäin tai sitten tippua alaspäin.

Tytöt ovat myös mukana Kouvolan Urhei-
luakatemian esiakatemia toiminnassa ja 
saavat näin lisäharjoitusta muiden alueem-
me pelaajien kanssa. Esiakatemia on kerran 
viikossa tapahtuva lajiharjoittelu koulupäivän 
yhteydessä. Samoin Etelä-Suomen alueleiri-
tykseen on osanotto ollut runsasta.

Kesän Power Cupissa Mikkelissä pelattiin 
C-joukkueena ja fiilikset tapahtumasta olivat 
seuraavat: Tän vuoden poweri oli tosi kiva. 
Parasta oli pelaaminen, uudet kaverit, disko 
ja ruoka.

Ensi vuonna ehdottomasti uudestaan;)

  Valmentajana Leena Leiniö
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Power Cup 2013 Mikkelissä
Lentopalloilijoiden suurtapahtuma Po-

wer Cup järjestettiin tänä kesänä Mikkelis-
sä 6.- 9.6.2013. Tapahtuma on varsinainen 
voimankoitos paikallisille lentopalloseuroille 
sillä tänäkin vuonna mukana oli noin 7000 
osanottajaa ja 650 talkoolaista.

Turnaukseen osallistui Korian Ponnes-
ta kolme joukkuetta ja muita joukkueitta oli 
825. Näistä 47 joukkuetta oli Virosta ja Ve-
näjältä. Pelipaikkana toimi ravirata, johon oli 
tehty 287 lentopallokenttää. 

Matkaan lähdimme seuran linja-autolla 
Korian Monitoimitalon pihalta torstaiaamuna 
Lehtisen Juhan toimiessa kuskinamme. To-
sin tällä kertaa majoituskoulu oli ihan Mikke-
lin raviradan vieressä, joten emme tarvinneet 
bussia itse tapahtumassa. Huonona puolena 
oli, että suihkutkin olivat siellä, mutta hyvin 
homma sujui alkuhämmingin jälkeen.

Tyttöjen majoitus oli 70 hengen ”Aavesa-
lissa” ja pojilla olikin sitten oma luokka. Yl-
lättävän hyvin yhteiselo sujui isossa salissa. 
Hiljaisuus alkoi kello 23 ja aamulla kuuden 
jälkeen kuului pulinaa.

Ilmat suosivat ja yllättäen ruokailukin sujui 
sujuvasti, vaikka joukkueita oli yli 800 syö-
mässä. Mutta tulospalvelu sitten pettikin. 
Järjestäjillä oli käytössä uusi systeemi, jonka 
päivityksen jälkeen koko järjestelmä oli pois-
sa käytöstä. Hiukan epäselvyyksiä aiheutti, 
kun ei tiedetty sijoituksia ja seuraavan päi-
vän otteluita. 

Avajaisissa Mikkelin torilla saimme seurata 
maamme Beach Volleyn huippujen pelaa-
mista. Iloksemme mukana olivat myös Ha-
sun Essi ja Elisa Elimäeltä. 

Loppujen lopuksi tapahtumassa oli kivaa ja 
ensi vuonna suuntana on Raahe.
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Lentopallon D-tytöt
Viime kauden D-tytöt pelasivat Tiikeri-sar-

jassa. Tyttöjen saavuttama kahdeksas sija 
oli mahtava suoritus, ottaen huomioon, että 
joukkueen jäsenet ovat vasta aloittaneet pe-
laamisen. Tytöt jaksoivat käydä ahkerasti 
harjoituksissa, mikä on näkynyt kehityksenä 
ja hyvinä suorituksina.

Mikkelin Power Cup oli mukava päätös ku-
luneelle kaudelle. Aurinkoisessa säässä oli 
hyvä tunnelma pelata ja viettää aikaa kave-
reiden kanssa.

Syyskautena siirrymme Am-sarjaan ja 
opettelemme pelaamaan neljällä pelaajalla 
per kenttä. Joukkueeseen on saatu mukaan 
uusia innokkaita tyttöjä. Otamme mielelläm-
me joukkueeseen lisää lentopallosta kiin-
nostuneita uusia kasvoja.

Harjoitukset Korian Monitoimitalolla maa-
nantaisin kello 17–18:30 ja keskiviikkoisin 
Napan Lastentalolla kello 17–18:30.

Terveisin Jonna ja Merja

Valokuvassa vasemmalta: 
Fanni, Emma, Ada, Jade ja Ella
Kuvasta puuttuu Anni, Emilia ja Viivi
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Lentopallon E-tytöt
Edellisellä kaudella lentopallon alkeita har-

joiteltiin pallokoulussa. Keväällä lentopallon 
toimintapäivillä kokeiltiin itse pelaamistakin. 
Tällöin saatiin paljon kokemusta ja muuta-
mia onnistuneitakin palloja. Omaksi yllätyk-
seksi pallo saattoi nousta takaisin vastusta-
jan puolelle ja saatiin piste. Syötöt sen sijaan 
onnistuivat melkein aina, kun niitä vain pääs-
tiin tekemään.

Nyt joukkue odottaa ensimmäistä oikeaa 
sarjaotteluaan, joka on edessä lokakuun lo-
pulla. Ottelua varten matkustetaan Mänty-
harjulle asti pelaamaan. Tiedossa on kolme 
ottelua ja uudet numerolliset pelipaidat. Yksi 
harjoitusturnaus pelattiin Kausalassa heti 
syksyn alussa. Kausalasta saatiin jo niitä 
voittojakin. 

Joukkoon mahtuu vielä tyttöjä aloittamaan 
mukava harrastus. Ota rohkeasti yhteyttä 
valmentajaan ja tule harjoituksiin. Mukaan 
tarvitset sisäliikuntavarusteet ja vesipullo. 
Harjoituksissa tulee nimittäin välillä aika hiki.

Harjoitukset ovat keskiviikkoisin ja perjan-
taisin Korian Monitoimitalolla kello 16:30 – 
18.00.

Valmentajana toimii Henri Nyström

Korian Ponnen lentopallojaosto 2013 

 Juha Karjalainen 

 Pekka Tuoresmäki 

 Olli-Pekka Rihu 

 Anne Ristola, talkoovastaava 

 Kirsi Korhola 

 Tarja Lehtinen 

 Riku Hyvärinen 
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Lentopallopelaajahaastattelu
Kuka olet?

– Olen Panu Kanto, Korian Ponnen C-poi-
kien kapteeni.

Kuinka kauan olet harrastanut len-
topalloa?

– Olen harrastanut lentopalloa lähes neljä 
vuotta.

Mikä sai sinut kiinnostumaan len-
topalloharrastuksesta?

– Halusin ensin jonkun urheilulajin harras-
tukseksi. Menin pallokouluun ja huomasin, 
että olen suhteellisen hyvä lentopallossa. 
Niinpä kiinnostuin lajista.

Mikä lentopallossa on parasta?

– Lentopallo on maailman nopein joukkue-
palloilulaji. Siinä saa käyttää käsiä esimer-
kiksi iskulyönnissä ja muissa kosketuksis-
sa. Turnauksissa ja harkoissa on mukavaa, 
koska siellä tutustuu uusiin ystäviin ja oppii 
pelaamaan heidän kanssaan. Joukkueessa 
on kiva pelata, koska saa tukea ja apua ka-
vereilta. Joukkueessa pelatessa yhteishenki 
kasvaa.

Kuinka usein lentopalloharjoituk-
sia on ja mitä niissä yleensä teh-
dään?

– Harjoituksia on kolme kertaa viikossa. 
Yleensä harjoitukset alkavat alkulämmitte-
lyllä ja nivelten pyörittelyllä. Sitten aletaan 
joko heittelemään palloa toisille, sormi- tai 
hihapallottelua tai tehdään muita pallollisia 
harjoitteita. Välillä teemme lihaskuntoa tai 
harjoittelemme kuusikkopeliä. Lopuksi on 
yleensä jonkunlainen juoksuharjoite, pelai-
lua tai venyttelyjä.

Millaisia rooleja C-ikäisten lento-
pallossa on?

– Passari on pelin aivot ja hän päättää 
hyökkäyksistä. Hän torjuu ja liikkuu paikasta 
toiseen. Hakkuri hyppää kolmen metrin vii-
van takaa ja lyö palloa niin kovaa kuin kä-
destä lähtee. Yp eli yleispelaaja puolustaa ja 
torjuu tarvittaessa ja nousee nelospaikalle 

hyökkäykseen puolustuksen jälkeen. Kt eli 
keskitorjuja hyökkää keskipaikkaa ja torjuu 
kaikista suunnista.

Onko sinulla esikuvia lentopallon 
pelaajissa?

– Olli Kunnari, miesten maajoukkueen 
yleispelaaja. Hän on taitava pelaaja ja on 
yksi maailman kovimmista syöttäjistä.

Millaisia tulevaisuuden suunnitel-
mia sinulla on lentopallon suhteen?

– Suunnitelmissani on kahden vuoden 
sisällä päästä mukaan maajoukkuetoimin-
taan. Maajoukkuetoiminnan kautta voi saa-
da kutsun lentopallorippileirille. Tällä het-
kellä olen mukana etelän aluejoukkueessa, 
jonka kanssa pelaamme C-poikien Suomen 
mestaruudesta Kajaanissa.

Miksi suosittelisit lentopalloa har-
rastukseksi muillekin?

– Lentopallo on mielenkiintoinen laji, jossa 
pitää ajatella paljon. Siinä saa olla paljon liik-
keessä ja tekemisissä pallon kanssa käsillä. 
Lentopalloharrastukseen olisi hyvä tutustua 
koululiikuntatuntien lisäksi Korian Ponnen 
järjestämissä harjoituksissa.
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Lentopallon D/C-pojat
Tulevalla kaudella lähdetään koko jouk-

kue C-poikien sarjaan. Tässä sarjassa on 
ensin edessä kaksi tasonmittausturnausta. 
Näistä joukkueet jaetaan taitojensa mukaan 
SM-sarjaan ja 1-sarjaan, jossa on Etelä- ja 
Pohjoislohkot. Hiihtoloman aikoihin kaikkien 
joukkueiden kesken käydään aluemesta-
ruusturnaukset. 

Tämän kauden aikana pyritään oppimaan 
kuusikkopeli mahdollisimman hyvin. Tähän 
onkin hyvät mahdollisuudet, sillä useampi 
pojista on mahtunut mukaan aluejoukkuelei-
ritykseen. Myös valmentajat käyvät näillä lei-
reillä hakemassa lisäoppia ja neuvoja miten 
kehittää poikia.

Lisäksi olemme saaneet yleisurheiluval-
mentaja Kai Niemen pitämään kerran viikos-
sa yleisurheiluharjoituksia. Näissä opitaan 
oikeita juoksu-, hyppy- ym. tekniikoita. Ke-
sällä on aloitettu yleisurheilun harjoittelemi-
nen ja osallistuttu vaihtelevalla menestyksel-
lä eri kilpailuihin.

Toukokuussa otettiin osaa koulubiitsiin ja 
syksyllä Beach Volleyn aluemestaruuskisoi-
hin. Näissä menestys oli vaihtelevaa ja pal-
kintopöytä tyhjennettiin. Korian ala-asteelle 
saatiin koulujen kiertopalkintokin.

Nuoremmat pojat ovat ilmoittautuneet D-
poikien aluemestaruussarjaan. Nähtäväksi 
jää tuleeko näin uusittua Etelä-Suomen D-
poikien aluemestaruus. Näillä lisäpeleillä 
saamme kaikille palaajille mukavasti peli-
aikaa. Tosin muutama poika mahtuu vielä 
mukaan, joten jos olet kiinnostunut ota roh-
keasti yhteyttä valmentajiin tai kysy pojilta 
pelaamisesta.

Lentopalloharjoitukset ovat Napan Lasten-
talolla tiistaisin kello 17.30–18.30, torstaisin 
ja sunnuntaisin kello 16.30–18.00. Yleisur-
heiluharjoitukset ovat maanantaisin Kuu-
sankosken Kalliosuojan juoksuradalla kello 
19.00–20.30. Kuusankoskelle kuljetaan Ko-
rialta jojon eli Lindroosin Katrin organisoimil-
la kimppakyydeillä.

 Valmentajat Sami Kanto ja Iris Riihiluoma
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Korian Ponnen jalkapallon miestenjoukkueen syyskierros!
Korian Ponnen miesten syyskierroksen pe-

lit ovat sujuneet yllättävänkin hyvin. Joukkue 
porskuttaa tällä hetkellä seitsemän ottelun 
tappiottomassa voittoputkessa ja pelihen-
ki joukkueen sisällä on kasvanut peli peliltä 
huikeaksi. Vaikka alkukausi olikin suoras-
taan järkyttävän kauhea, loppukaudesta pe-
likuviot saatiin kuntoon ja jokainen ukko tiesi 
tehtävänsä kentällä. Oikeiden asioiden lok-
sahdettua kohdalleen alkoi tulostakin tulla. 
Tämän hetkinen sarjasijoitus kertoo kaiken 
ja mahdollisuus sijoittua toiseksi sarjassa on 
vielä avoin. Voidaan todeta, että Korian Pon-
nen miesten jalkapallo on saanut uutta puh-
tia eteenpäin. Kaudesta on vielä jäljellä kol-
me peliä ja joukkue on tähän asti säästynyt 
suurilta loukkaantumisilta kauden aikana.

Joukkueen runko on ollut todella laaja ja 
siitä suuri kiitos kuuluu Kouvolan Susille! 
Heidän kanssaan tehty yhteistyösopimus on 
toiminut kuin unelma, eikä mitään negatiivis-
ta sanottavaa ole. Viime vuoteen verrattuna 
maalintekijöitä on riittänyt, mikä on hyvä asia. 
Tällöin pelien maalinteko ei kasaannu yhden 
kärkipelaajan harteille. Suurimpia onnistujia 
kauden aikana on ollut useita pelaajia esi-
merkiksi Jesse Mehtojärvi, Kalle Cihangir ja 
Toni Ojalehto. Ojalehto ja Mehtojärvi ovat 
vakiinnuttaneet paikkansa puolustuksessa 
sekä pelanneet upean kauden Korian Pon-
nen paidassa. Cihangir on vihdoin löytänyt 
sen maalijyvän, mikä viime kaudella oli ka-
doksissa pitkään.

Viime kauteen verrattuna pelillistä paran-
nusta on tullut massiivisesti. Joukkueen le-
veys on pysynyt samana, mikä on antanut 
mahdollisuuden kokeilla erilaisia pelisystee-
mejä. Nousujohdanteinen kausi on vielä me-
neillään ja joukkueenjohtaja sekä valmenta-
ja Kari Jaakkola on ollut todella tyytyväinen 
joukkueen pelilliseen ilmeeseen. Kausi tul-
laan lopettamaan massiivisen upeasti!

Joukkueenjohtaja Tuomo Ikäheimonen

Korian Ponnen jalkapallojaosto 2013 

 Tommi Koskinen, puheenjohtaja  

 Pasi Kiukas, taloudenhoitaja 

 Kari Jaakkola, sihteeri 

 Jari Simola, talkoovastaava 

 Ari Niemi 

 Tuomo Ikäheimonen 
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Jalkapallon pallokoulu
Vuonna 2007–2009 syntyneille tytöille ja 

pojille tarkoitettu jalkapallokoulu aloitti toi-
mintansa elokuussa Korian urheilukentällä. 
Syyskuun loppupuolella siirryimme harjoitte-
lemaan kerran viikossa Monitoimitalolle. 

Harjoituksissa pelataan erilaisia pelejä ja 
leikkejä pallolla ja ilman. Lisäksi tehdään 
ikäryhmälle sopivia harjoituksia ja tietysti lo-
puksi aina pelataan.

 Apuvalmentajana toimii Ari Niemi ja harjoi-
tuksissa on mukana myös kaksi C-junioria. 

Pallokoulussa on tällä hetkellä 15 innokas-
ta pientä jalkapalloilijaa, mutta toivotamme 
kaikki uudet ja innokkaat pelaajat tervetul-
leiksi mukaan!

Jalkapallon pallokoulu on Korian Monitoi-
mitalolla keskiviikkoisin kello 16:30-18.

Terveisin

Marjo 

Y h t e y d e n o t o t  j a l k a p a l l o n  t i i m o i l t a 

s ä h k ö p o s t i  K P o n s i J p @ g m a i l . c o m

t a i  s u o r a a n  v a l m e n t a j i i n
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Jalkapallo C-pojat
Pojat ovat jälleen onnistuneet kahlaamaan 

yhden haastavan ja vaiherikkaan kauden ul-
kokentillä läpi. Tämä oli heidän ensimmäinen 
kautensa C-poikien pienpelisarjassa. Ta-
soerot sarjassa muodostuivat valitettavasti 
melko suuriksi johtuen kahden eri ikäluokan 
pelaamisesta samassa sarjassa. Vaan eipä 
se tuntunut meidän poikia pahemmin harmit-
tavan, sen verran riemukkaita olivat seuran 
bussilla kulkemamme pelimatkat.

Talveksi syvennymme taas Futsalin saloi-
hin ja osallistumme Kaakkois-Suomen piirin 
C-poikien Futsal-sarjaan. Viime kauden pe-

rusteella voi odottaa melkoisen tiukkoja pe-
lejä ja tasaista sarjaa.

Nyt latailemme hiukan akkuja ja aloitam-
me sisäkauden Korian Monitoimitalolla loka-
marraskuun vaihteessa. Tarkempia tietoja 
harjoitusten ajankohdasta löytyy seuran 
nettisivuilta. Korian Ponnen nettisivuilla, jal-
kapallon C-pojat välilehdessä. Kaikki lajista 
kiinnostuneet mahtuvat mukaan harjoittele-
maan ja pelaamaan iloiseen joukkoomme.

Passe, Tommi ja Jari

Kouvolan Jalkapallo
Kouvolalainen juniorijalkapalloilu on käynnistänyt laajan 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 kasvatustyö, 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 liikut-

tamisesta seuratoiminnassa
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Autolle parasta varaosa-,
huolto- ja korjaamopalvelua

Saat henkilökohtaista, joustavaa palvelua  •  Alkuperäiset ja alkuperäistä vastaavat varaosat
•  Laadukkaat tarvikkeet ja lisävarusteet

Töidenvastaanotto: Kuusankoski (05) 752 0220  •  Kouvola (05) 544 5620

Kuusaantie 27, Kuusankoski
Puhelin (05) 752 0223, ark. 7.30–17, la suljettu

Laatuopetusta

www.liikennekoulut.�
0400 554 734 



19Salibandy

Salibandy miesten joukkue
Miehet  2012–2013 5  d iv.
Nousu 4  d iv.  Kaude l le  2013–2014

Salibandyn Korian Ponnen miesten jouk-
kueen kausi päättyi oman lohkon voittoon 
ja siitä seuranneeseen sarjatason nousuun. 
Mailat heitettiin kesäksi sivuun ja otettiin jal-
kapallo esiin. Salibandyjoukkueemme pela-
si Kouvolan Sanomien harrastefudista koko 
kesän - valitettavasti sieltä ei tullut mukaan 
kuin hyvä peruskunto talvea varten.

Nyt on salibandykausi avattu treenaami-
sen merkeissä ja ensimmäisissä treeneissä 
olikin huima osallistujamäärä: 24 henkeä. 
Joukkueeseen saatiin toinen maalivahti, jota 
oli kaivattukin. Joukkueen runko koostuu 

vanhoista pelaajista, mutta muutama uusi 
pelaajakin on saatu mukaan. Tällä kaudella 
joukkueessa on kolme hyökkäyskentällistä, 
mikä antaa mahdollisuuden aggressiivisem-
paan karvaukseen ja sitä kautta nopeisiin 
vastahyökkäyksiin.

Tavoitteet tulevalle kaudelle ovat maltilli-
set. Paikka 4 divisioonassa tullaan säilyttä-
mään, mutta jos mahdollisuudet nousuun 
on, ne käytetään.

Kiitos koko joukkueelle viime kaudesta ja 
tällä kaudella laitetaan lisää vyöryntää vas-
tustajajoukkueiden puolustuspäähän.

Kalle Linnala jojo

Korian Ponnen salibandyjaosto 2013 

 Tomi Tikkanen 

 Kalle Linnala 

 Mari Storhammar 

 Rauni Launejärvi 

 Teija Malo-Pasanen, talkoovastaava 
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TERVETULOA MONNARILLE SUNNUNTAISIN klo 18-19 KAIKKI ALOITTE-
LEVAT SÄBÄSTÄ KIINNOSTUNEET NAISET, TYTÖT ja pojat!

Jos olet harrastunut lajia jonkun verran aikaisemmin tai omaat liikuntataustaa ja haluat mukaan 
kohentamaan taitojasi, pidät reippaasta iloisesta menosta niin oikea paikka tämän harrastuk-
sen uudelleen virittämiseksi löytyy jatkossa Korian Monitoimitalolta. Toiminta käynnistyy loka-
kuussa ja tulijoista riippuen ohjaamme nuorimmat tulokkaat junnusählyn pariin, jota vedetään 
myös samana viikonpäivänä.

Varusteet: sisäliikuntavarustus, maila

Salimaksu: aikuis-/junnuvuoro 8 €/tunti (maksu €/hlö selviää kun ryhmän koko tiedossa)

Seuran jäsenmaksu: 7,50 € alle 15 v. ja vanhemmat 15 €.

Sählypassi: 1996 ja sen jälkeen synt. 7 € (sisältää vakuutuksen)

Ha-lisenssi: ennen v. 1996 synt. 45 € (sis. vakuutuksen)

Toivomme saavamme monta uutta harrastajaa riveihimme ja HUOM! maalivahdeille niin enti-
sille kuin tuleville on myös tilaa. Lisätietoja saa toiminnan alkaessa paikan päällä ja nettisivuil-
tamme.
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Naisten salibandyjoukkue
Naisten harraste salibandyjoukkue on 

treenaillut Korian Monitoimitalolla jo jokusen 
vuoden. Naisia on ollut hienosti mukana ja 
uusia kasvojakin on putkahdellut porukkaan 
tasaiseen tahtiin. Vakituista maalivahtia ei 
yrityksistä huolimatta ole joukkueeseen saa-
tu, mikä hankaloittaa osaltaan turnauksiin 
osallistumista. Jotenkin näistä ongelmista 
on selvitty ja turnauksissakin maalinsuulla 
on ollut vahti. Kiitos siitä kuuluu maalinsuulle 
uhrautuneille pelaajille.

Tänä keväänä osallistuimme Neuvotto-
massa järjestettyyn harrasteturnaukseen 
hyvällä menestyksellä (2. sijoitus). Mukana 
oli pari divariporukkaakin, joten pelit menivät 
mainiosti.

Oman turnauksen järjestimme Monnaril-
la heti vapun jälkeen. Me emännät saimme 
peräti kaksi joukkuetta mukaan! Innokkaita 
pelaajia siis riitti runsain mitoin. Turnaus su-
jui kaikin puolin hienosti ja joukkueilta tuli jäl-
keenpäin kiitosta hyvistä järjestelyistä. Koti-
joukkoja oli mukana kahvion pidossa sekä 
tietysti katsomossa kannustamassa!

Olemme saaneet pelailla erilaisia joukkuei-
ta vastaan pitkin vuotta: Kouvolan urheilijain 
palloilijoiden joukkue on ollut vastassa use-
amman kerran, Utin armeijan miehet sekä 
muut sekalaiset työ- ja harrasteporukat. Mu-
kavia otteluita on ollut ja varmasti näistä pe-
leistä on saatu paljon oppia.

Osa joukkueesta on myös osallistunut 
erilaisiin juoksutapahtumiin (muun muassa 
Kympin nainen, Meripäivä juoksu ja Action 
Run Utissa). Kaikennäköistä yhteistä harras-
tetta pidetään yllä myös salibandyn ulkopuo-
lella aina, kun jotain kivaa sattuu kohdalle.

Jatkamme vanhaan malliin treenaamista ja 
pelaamista tiistaisin ja sunnuntaisin Korian 
Monitoimitalolla. Pelaajia on kivasti kasas-
sa, mutta aiemmin mainittua maalivahtia tar-
vitsisimme kipeästi. Ota rohkeasti yhteyttä, 
jos tunnet minkäänlaista kiinnostusta tolppi-
en välissä konttaamiselle.

-Mari Stårhammar
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Pulkin Pelti ja Ilma 
puh. 040 586 6377 

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.

URHEILUTEKSTIILIT
SEURAN LOGOLLA
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Yleisurheilun kesä ja syksy 2013
Toiminnan täyteinen kesä alkaa olla ohi ja 

on aika siirtyä kohti talviharjoittelua. Men-
neellä kaudella yleisurheilulle tuli menestys-
tä aina SM-kisoja myöten, jossa Julia Priha 
kävi kilpailemassa. Sijoituksena oli hieno 
11:sta sija, vaikka harjoittelua on häirinnyt 
urheilijalle niin tutut vammat. Toivotaan hä-
nelle terveitä harjoitusvuosia. Myös piirin 
mestaruus- ja aluemestaruuskilpailuissa 
saatiin hienosti menestystä.

Urheilukoulussa lapsia oli yli 30 ja on mu-
kava nähdä kuinka samoja lapsia on mukana 
jo useana vuotena peräkkäin. Piirinmesta-
ruusviesteissä käytiin usean joukkueen voi-
min hakemassa kokemusta ja onnistumisia.

Yksi joukkue lentopalloiljoita kävi innok-
kaasti koko kesän kerran viikossa hakemas-
sa vaihtelua treenihin yleisurheiluharjoituk-
sista. Lähes jokainen kävi myös kilpailuissa 
hienolla menstyksellä. Täytyy ihailla poikien 

asennetta: vaikka kokemusta joistain lajeis-
ta on vain muutaman suorituksen verran, 
siitä huolimatta he lähtivät kilpailuihin haas-
tamaan paljon kokeneempia kilpakumppa-
neita. Upeaa nähdä tällaista yli lajirajojen 
tapahtuvaa toimintaa, joilla Korian Ponnesta 
voi tulla koko seudun oma seura.

Yleisurheilukentällä järjestettiin myös kak-
si kertaa kaikille avoimet seurakisat ja mo-
lemmilla kerroilla osanottajia oli yli 100 kpl. 
Muitakin kilpailuja järjestettiin Korialla usei-
ta, joista suurimpina olivat piirinmestaruus-
kilpailut ja Korian kansalliset kilpailut.

Syksyn harjoitukset jatkuvat Korian moni-
toimitalolla ja Kuusankosken kalliosuojassa, 
mukaan mahtuu lisää lapsia ja nuoria. 

Kai Niemi,
Korian Ponsi yleisurheilu




