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Korson Omakotiyhdistys r.y.:n sääntömääräinen kevätkokous
Aika: keskiviikko 25.4.2018 asukasiltaesitysten jälkeen noin klo 19.00 

Paikka: Monitoimikeskus LUMO, Urpiaisentie 14, 01450 Vantaa, Ravintola Villiankka

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9§:ssä mainitut asiat:
•  käsitellään hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta, tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus
• vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuu-               
 velvollisille
• valitaan tarvittaessa yhdistyksen edustajat Suomen Omakotiliitto ry:n liittokokoukseen ja mahdolliset ehdokkaat  
 Suomen Omakotiliitto ry:n hallitukseen sekä valtuustoon
• käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten hallitukselle vähintään yhtä (1) kuukautta ennen kokousta  
 kirjallisesti esittämät asiat

Hallitus 

Osallistumalla voit vaikuttaa –  LÄMPIMÄSTI TERVETULOA !

Tehtävä Nimi Osoite Puhelin
Puheenjohtaja, viestintävastaava  Hannele Puusa-Ruohonen Käpäläkuja 7 0400 416 726
Varapuheenjohtaja, talousvastaava  Olavi Räty Riekkotie 12 a 0400 321 730
Sihteeri Sirkka Kaipainen Nikinmäentie 7 i 34 040 717 8570
Omakotitalkkarivastaava  Kai Etelämäki Piisamirinne 4 A 050 500 3617
Jäsen Maija Hurri  Vuohirinne 2   050 5990002
Jäsen  Reijo Kontkanen Kisapolku 1 050 563 8841
Jäsen Riitta Kyllönen Pajusirkunkuja 2 045 6398749
Jäsen Tapio Peltohaka Kauriintie 12 b C 040 548 7595
Varajäsen Mika Kaakkomäki Karitsakuja 7 040 825 9078
Kalustovastaava, varajäsen Antero Saarela Naakkakuja 18 050 371 5665

Omakotitalkkarivaraukset 045 111 6737 Lainalaitevaraukset kalustovastaavalta 050 371 5665
Kannen kuva: Hannele Puusa-Ruohonen
Sähköposti: etunimi.sukunimi@korsonoky.fi  |  Jäsentiedote: hannele.puusa-ruohonen@korsonoky.fi  |  www.korsonoky.fi Facebook
Julkaisija: Korson Omakotiyhdistys r.y.  |  Päätoimittaja: Hannele Puusa-Ruohonen  |  Taitto: Suunnittelutoimisto WOM
Painopaikka: Pekan Paino Oy  |  Painos: 5000 kpl  |  Suomen Omakotiliiton ja Uudenmaan piirin jäsen 

Korson Omakotiyhdistys ry:n hallitus

Tervetuloa asukasiltaan – kaksi mielenkiintoista esittelyä 
Aluksi saamme tietoja digiasioista otsikolla Tietotekniikan ilot ja hyödyt. Puhumassa ENTER ry:n vapaaehtoinen 
tietotekniikan vertaisopastaja Tuulikki Paturi.
  
Seuraavaksi n. klo 18.30 esittäytyy Aninkainen.fi -kiinteistönvälitysketju, josta tulevat kertomaan myyntipäällikkö
Tuukka Halme ja palvelupäällikkö Tiina Kähkönen sekä Timo Moilanen. Aiheina asunto- ja yhteistyöasiaa, 
kuten yritysesittely, vastavuoroinen yhteistyö ja jäsenedut jäsenistölle. Kuulemme myös katsauksen tämän
hetken asuntomarkkinoista.

Keskiviikkona 25.4.2018 klo 18.00 alkaen

Paikka: Monitoimikeskus LUMO, Urpiaisentie 14, Ravintola Villiankka, 01450 Vantaa 

KUTSU

Vapaa pääsy •  KAHVITARJOILU
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Puheenjohtajalta

Liikenne ja rakentaminen 
Korso elää muutosten aikaa. Mei-
dät näkee jo kaukaa, sillä paraati-
paikalle on noussut oma tornita-
lomme. Muukin rakentaminen on 
käynnissä. Se tietää Korsoon pal-
jon uutta väkeä. Liikenne vilkastuu, 
mutta enemmänkin huolestuttaa 
Korson kautta-ajo Keravalle ja aina 
Tuusulaan asti. Tietyt risteykset 
ovat jo vaarallisen vilkkaita. Mikäli 
vastaava tai muut asiat huoletta-
vat, ota reilusti yhteyttä, niin ollaan 
joukkona yhteydessä päättäjiin.

Samalla kun keskustaa kehitetään, ei 
pientalovaltaiselle alueelle ole kaa-
voitettu aikoihin kaupungin pien- 
talotontteja, niin kuin naapuriky-
lissä on tehty. Vain harvakseltaan 
on uusia taloja noussut lohkotuille 
yksityisille tonteille. Varmasti tänne 
olisi tulijoita hyvien palvelujen ja 
kulkuyhteyksien äärelle. Tästä nyt 
viesti kaavoitukseen!

Nautitaan kesästä
Suomen kesä ei ole aina parhaim-
millaan, mutta varmasti niitä kau-
niitakin päiviä tulee. Grillaillaan, 
mennään kalaan vaikka läheiselle 
Keravanjoelle, pyöräillään, kävel-
lään, moikataan naapureita, nau-
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titaan ulkoilmasta, kukista ja pikku 
kasvimaasta. Samalla voidaan tark-
kailla, ettei lomailevan naapurin kiin-
teistössä käy kutsumattomia vie- 
raita. Kotisi kannattaa suojata, ja 
Omakotiliitolla on yhteistyökump-
paninaan Verisure, joka tekee turva- 
kartoituksen veloituksetta ja pake-
tista saa vielä 100 euron alennuk-
sen. Ja jos kesäsade yllättää, voi 
rauhassa lueskella kotona tai naut-
tia joutenolosta.

Rahanarvoisia etuja
Omakotiliiton jäsenenä olet oikeu-
tettu sekä Korson Omakotiyhdis-
tyksen että liiton tarjoamiin etuihin. 
Liiton laki- ja rakennusneuvojat 
ovat apunasi veloituksetta, ja lisäksi 
saat käyttöösi sähköisen Huolto-
kirjan. Jäsenet saavat kotiinsa neljä 
kertaa vuodessa Omakotilehden. 
Tästä Kotilaisesta näet paikalliset 
yhteistyökumppanimme ja mitä 
etuja he tarjoavat. Pienen jäsen-
maksumme 25 € saat siis helposti 
takaisin hyödyntämällä liiton, yh-
distyksemme ja yhteistyökumppa-
neidemme etuja.

Leppoisaa kesää

Hannele Puusa-Ruohonen

Kevät on uuden syntymisen aikaa ja kesä pientaloasukkaan 
parasta ja usein kiireistäkin aikaa. Kasvillisuus tarvitsee 
hoitoa, jotta se voi jälleen kukoistaa iloksemme. Varsinkin 
alkukesästä nurmikko tarvitsee ahkeraa leikkausta. Aidat kai-
paavat ehkä maalausta, talon katto kenties huoltoa, ja pikku 
puuhaa on vähän joka puolella kiinteistöä. Korson Omakoti- 
yhdistyksen omakotitalkkari on hyvä apu erilaisissa kunnos-
tus- ja nikkarointitöissä. On lupa joskus pitää taukoa tekemi-
sistä ja tilata talkkari hommiin tai pitää parin kolmen hengen 
”talkoot” omakotitalkkarin avustuksella.    



 4   •   www.korsonoky.fi

MATKAOHJELMA

klo 9.00 Lähtö Korsosta Lähtöpaikka Ravintola Korson Aadan edestä,
os. Korsontie 2. Liikenne Seppälän tilausajobussilla. 
  
10.15 Opas Eevakaarina Suominen kohtaa ryhmämme Hämeenlinnassa linja-autoaseman vieressä 
olevalla turistipysäkillä.
     
10.15- 10.45 Kahvi lihariisipasteijan kera Cafe Hoffissa, Hämeenlinnassa. 
Jos ilma on suotuisa, kahvilassa on myös terassitila käytettävissä. 
Ostosmahdollisuus kahvin juonnin ohessa Wetterhoffin korttelissa ja Wetterhoffin myymälässä, jossa 
myynnissä erilaisia käsityötarvikkeita ja käsityötuotteita, lahjatavaroita (pöytä- ja lautasliinoja, pyyhelii-
noja jne.). 

11.15-11.45 Tutustuminen Pyhän Ristin kirkkoon Hattulassa oppaan johdolla, Pyhän Ristin kirkko on 
tunnettu erityisesti lukuisista kalkkimaalauksistaan. Kuva-aiheita on yhteensä 193. Kuvat peittävät koko-
naan kirkon kaikki sisäpinnat. 

12.15-13.45 Tutustuminen Hahkialan kartanoon Hauholla ja lounas kartanossa noutopöydästä.  
Menu: salaatteja, kalaa, lihaa, lisukkeet, juomat, leivät, jälkiruoka ja kahvi. 
Hahkialan kylä on 1400-, 1500- sekä 1600-luvun alkupuoliskolla ollut läänitettynä useille eri henkilöille. 
Pääosin nämä ovat kuuluneet maamme historiasta tunnettuihin sukuihin. 
Eri lähteissä Hahkialasta on mainintoja 1400-luvulta lähtien. Nykyisin kartanon omistaa Karl Fazer ja 
kartano on tilauksesta avoinna ryhmille toimien mm. kokoushotellina. Hahkialan Kartanon puutarhan 
on suunnitellut aikoinaan puutarha-arkkitehti Paul Olsson. Hahkialan puutarha on osittain ns. ranska-
laistyylistä. Puutarhaa kehitetään nykyisin alkuperäiseen asuunsa. 
Tutustuminen Hauhon vanhaan raittiin bussista käsin. 

14.30-16.00 Tutustuminen Lepaan kartanoalueeseen oppaan johdolla. Oppaan johdolla käydään 
yleensä mm. pienellä, vanhalla hautausmaa-alueella. 
Ostosmahdollisuus Lepaan puutarha- ja viinimyymälässä. 
Tutustuminen Aulangon kansallispuistoon, jossa tehdään bussikierros puistometsässä.  Aulangon 
luonnonsuojelualue perustettiin 1930 ja sitä laajennettiin 1991. Alue on 152,5 ha laajuinen ja se on 
Metsähallituksen hallinnassa. Puiston alue raivattiin massiivisissa rakennustöissä vuosina 1883-1910. 
Puistoon istutettiin paljon ulkomaisia puita, pensaita ja kukkia. Sinne kaivettiin myös kaksi tekolampea, 
rakennettiin näköalaterasseja ja huvimajoja. Näyttävin puistometsän rakennuksista on 33 metriä korkea 
näkötorni, joka sijaitsee Aulankovuorella. 
Alueella kulkevan yksisuuntaisen asfalttipäällysteisen rengastien varrelta löytyy suurin osa alueen näh-
tävyyksistä, joita ovat Ruusulaakson paviljonki, Joutsenlampi ja Metsälampi
. 
17.15 Opas jättää ryhmän Hämeenlinnassa. 
18.30 Paluu Korsoon.

Lisätietoja kohteista ja matkaohjelmasta (ei ilmoittautumisia) arkisin klo 9-18
Kartanomatkat/Marjut Jokinen p. 050 381 9203 tai kartanomatkat@kartanomatkat.

Korson Omakotiyhdistyksen kesäretki 2018 lauantaina 9.6.

Hämeeseen Hahkialaan, Lepaalle, 
Hattulaan ja Aulangolle
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1.  Lounastamme Hahkialan
 kartanossa Hauholla  
2. Tutustumme Lepaan kartanon   
 alueeseen
3.  Hattulan Pyhän Ristin kirkko 
4.  Kierros myös Aulangon
 puistometsässä.

Retken hintaan sisältyy

•  kahvi pasteijan kera Cafe Hoffissa
 Hämeenlinnassa 
•  ostosmahdollisuus Wetterhoffin talossa 
•  tutustuminen Pyhän Ristin kirkkoon
 Hattulassa 
• ruokailu Hahkialan kartanossa Hauholla 
•  tutustuminen Hahkialan kartanoon oppaan  
 johdolla 
•  tutustuminen Lepaan kartanoalueeseen
 oppaan johdolla  
•  ostosmahdollisuus Lepaan puutarha-
 ja viinimyymälässä 
•  opastettu bussikierros Aulangolla oppaan  
 johdolla 
• sisäänpääsymaksut matkaohjelmassa
 mainittuihin kohteisiin 
• opastus ja oppaan palvelut oheisen
 matkaohjelman mukaisesti 
•  linja-autokuljetus oheisen ohjelman
 mukaisesti 

Tervetuloa kesäretkelle!

Teksti: Maija Hurri

RETKEN KESTO n. 9 t
 
Matkan hinta jäsenille on 65 euroa henkilö,
ei jäsenille 79 euroa.
Sitovat ilmoittautumiset maksamalla 65 €
tai 79 €, joka suoritetaan Korson Omakoti-
yhdistyksen tilille FI 4957 2068 2004 5511, 
viestikenttään osallistujien nimet, puhelin-
numero ja sähköpostiosoite.
Maksut viimeistään pe 11.5.2018 mennessä.

Paikkoja on rajoitetusti ja ne täytetään maksu-
järjestyksessä. Matkavakuutukset osallistujat 
hoitavat itse. Erityisruokavaliosta toiveet 
11.5.2018 mennessä: maija.hurri@korsonoky.fi
Matkan vastuullisena järjestäjänä toimii 
Kartanomatkat.

1

2

3

4
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Lehmustontie
Lehmustontiellä on asemakaavan 
muuttaminen aloitettu kuluvan 
vuoden alkupuolella (kaava nro 
008822)

Asemakaavamuutosalue sijaitsee 
Lehmustontien luoteispuolella Korp-
pipuiston ja Kirvisenkujan välissä. 
Vantaan kaupunki on hakenut ase-
makaavan muutosta Lehmuston-
tien luoteispuolelle yleiskaavassa 
merkitylle täydennysrakentamisalu-
eelle. Alueella on voimassa 60-lu-
vun rakennuskaava. Yleiskaavassa 
merkitylle A3-alueelle ja lentomelu-
vyöhyke 3:n sisällä olevalle alueelle 
suunnitellaan uusia pientaloja. 

Korppipuiston mahdollista täyden-
nysrakentamista sekä päiväkodin 
tarvetta alueella selvitetään. Tar-
kistetaan myös uuden liittymän 
tarvetta Lehmustontieltä Naakka-
rinteelle.

Alue on rakennettu vanhan raken-
nuskaavan pohjalta. Tavoitteena 
on luoda uusia periaatteita, jotka 
mahdollistaisivat täydennysraken-
tamista eri lentomeluvyöhyke alu-
eilla Vallinojalla sekä Vierumäellä.

Täydennysrakentamisen lisäksi kaa-
vatyössä on tavoitteena luontoar-
vojen säilyminen Tussinkoskella ja 
Naakkamäellä.

Nykyiset kaupunginosat perustuvat 
rakennuskaavaan. Kaavanmuutok-
sen yhteydessä muutetaan Vallino-
jan kaupunginosan rajausta ja siirre-
tään se Kotkarinne 5 – Naakkakuja 
4c kohdalta Lehmustontielle.
 
Kaavatyö on vuoden 2018 työoh-
jelmassa, joka on kaupunkisuunnit- 
telulautakunnan hyväksymä. Kaava-
alue on Vantaan kaupungin ja yksi-
tyisten omistuksessa.

Suunnittelualue on lentoliikenne-
melun vaikutuspiirissä. Yleiskaa-
van lentomelukäyrät huomioidaan 
suunnittelussa ja uusien periaattei-
den luomisessa. 

Alueella on voimassa Vantaan kau-
punginvaltuustossa 17.12.2007 hy-
väksytty oikeusvaikutteinen osa- 
yleiskaava (ks. kuva). 

Kaava-asiakirjat ovat luettavissa in-
ternetissä www.vantaa.fi/ajankoh-
taiset_kaavat . Kaavatyön valmisteli-

ja on asemakaavasuunnittelija Mikel 
Aizpuru ja työstä vastaa aluearkki-
tehti Vesa Karisalo.

Lehmustontien osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelmasta on pyydet-
ty mielipiteitä 7.3.2018 mennessä 
ja siitä on pidetty asukastilaisuus 
14.2.2018. Kaupunkisuunnittelulau-
takunnan ja kaupunginhallituksen 
käsittelyä on suunniteltu syyskuulle 
2018 ja valtuustoon viemistä loka-
kuulle 2018. 

Korson keskusta
Korson keskustan asemakaavan 
muutos (nro 002339) käynnistetään 
mahdollisimman laajalla rajauksel-
la. Perustana on Korson keskus-
takilpailun voittanut ehdotus, jota 
kehitetään eteenpäin myös yksi-
tyisten kiinteistöyhtiöiden toimesta.  

Kaavaehdotuksen valmistuttua mah- 
dollisesti kevään 2018 aikana kau-
punkisuunnittelulautakunta ja kau-
punginhallitus käsittelevät sen ja 
päättävät kaavan asettamisesta näh- 
täville.  Nähtävillä se on 30 päivää 
muistutuksia varten. Lausuntoja 
pyydetään erikseen 2 kk kuluessa. 

Teksti ja kuvat Tapio Peltohaka

KAAVOITUSNÄKYMIÄ KORSOSTA 

Lehmustontien kaava-alue



    www.korsonoky.fi   •   7

Järjestelmä käy mm. mineriittikatoille

Kerava: Santaniitynkatu 1, puh. (09) 5465 1800 
Palvelemme: ma-pe 8-18, la 10-14, ammattikuntamyynti ark. 7-18

20 kg 
(12,95/kg)

25900

Väri-Kallen Puuöljy
väritön

Omakotiliiton jäsenille 

kaikista kampanja/

tarjoushinnoista

lisäalennus -5%

Kattopinnoitemaali 
Hagmans
Musta, tiilenpunainen, ruskea

Hagmans kattomassa

20 kg 
(6,05/kg)

12100
GripOn julkisivupesu

4 l
(9,75/l)

3900

Niveltikas
kpl6900

9 L4990

Cura PP 5175 painepesuri
Hondan 5 hv polttomoottori, 
aksaalipumppu, tuotto 9 l/min, 
max 175 bar, 10 m letku, 4 suutinta, 
pesunesteen imuletku 
Kompakti tehopakkaus kotiin ja 
mökille!

kpl65900

Myymälästämme Siisti piha suursäkit 
suuriin ja pieniin talkoisiin!

Meiltä löydät tarvikkeet ja työkalut kotisi 
remontointiin! Tule ja hae omasi!

Protäck V peltikattomaali 
Hagmans
A/C pohjat 

Ruosteenestomaali

9 l8900

10 l10900
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Toisin kuin nykyisin, ne eivät enää 
kulje kuntarajoja pitkin. Rajat seu-
raavat pitkälti kaavoitusta, asutusta 
ja kulkureittejä. Helsinki levittäytyy 
ABC- vyöhykkeille, Vantaa ja Es-
poo BC-vyöhykkeille. Kauniainen 
sijaitsee B-vyöhykkeellä ja HSL:ään 
kuuluvat kehyskunnat muodosta-
vat D-vyöhykkeen. HSL:n hallitus 
on päättänyt vyöhykerajoista kesä-
kuussa 2012. Tämän vuoden alusta 
uusiksi HSL-jäsenkunniksi tuli Tuu-
sula ja Siuntio.

Vantaa kuuluu siis pääosin C-vyö-
hykkeeseen, ainoastaan etelä- ja 
länsiosissa jää muutama alue B-
vyöhykkeeseen. Uudessa järjes-
telmässä pääkaupunkiseudulla eli 
Helsingissä, Espoossa, Kauniaisissa 
ja Vantaalla pitää aina ostaa kahden 
vyöhykkeen lippu. Käytännössä 
lippujen matkustusalue ei muutu 
kovinkaan paljoa, kahden vyöhyk-
keen AB- ja BC-lippu vastaa pitkälti 
nykyistä kaupunkien sisäistä lippua, 
kolmen vyöhykkeen ABC-lippu taas 
seutulippua. AB- ja BC-lippujen 

kaavaillaan olevan keskenään suun-
nilleen samanhintaisia. Espoon ja 
Vantaan kuntien palvelut on jatkos-
sakin saavutettavissa näillä lipuilla.
Uudessa järjestelmässä voi ostaa 
kausi- tai mobiililipun jatkoksi lisä-
vyöhykelipun, mikäli matka esim. 
tilapäisesti ulottuu seuraavan vyö-
hykkeen alueelle. Matkaa suun-
nitellessa kannattaa hyödyntää 
Reittiopasta, johon tulee tieto vyö-
hykkeistä ja matkalla tarvittavasta 
lipusta. Vyöhyketieto on myös py-
säkkikilvissä ja pysäkkikatosten julis-
teissa. Reittioppaan mobiiliversiosta 
voi seurata matkan etenemistä re-
aaliaikaisesti. HSL:n hallitus ei ole 
vielä päättänyt lippujen hinnoista, 
vain vyöhykkeiden hintasuhteista. 
Hintasuhteet tulevat olemaan AB-
kaarella 50, BC:llä 60 ja ABC:llä 90.
Vyöhykkeiden jakaantumisesta on 
ollut jonkin verran erimielisyyttä 
kuntalaisten keskuudessa, koska 
monilla tulee vyöhykerajojen takia 
lipun hinta nousemaan, kärsijöinä 
ovat mm. Helsingin asukkaat. Van-
taalla kehä kolmosen eteläpuolelle 

HELSINGIN SEUDUN 
LIIKENTEEN VYÖHYKE- 
UUDISTUS  

jäävät alueet voittavat, mutta Kor-
son alueella ei pitäisi tulla oleellisia 
muutoksia lipun hintaan. Vyöhyk-
keistä tehty päätös on lainvoimai-
nen, eikä siihen voi hakea muutos-
ta. Vyöhykemallin toimivuudesta 
tehdään arviot sen jälkeen, kun se 
on ollut toiminnassa muutaman 
vuoden. Kun vyöhykemalli otetaan 
käyttöön, kaikki voimassaolevat 
kausi- ja vuorokausiliput muutetaan 
automaattisesti vyöhykemallin mu-
kaisiksi lipuiksi yhden yön aikana.  

Toivottavasti kuntapäättäjät ja 
HSL:n hallitus tekevät järkevän pää-
töksen lippujen hinnoista, että jouk-
koliikenne saisi mieluummin lisää 
matkustajia, kuin että heitä siirtyy 
henkilöauton käyttäjiksi. Vältettäisiin 
ruuhkien lisääntyminen ja oltaisiin 
hiukan hillitsemässä ilmaston muu-
tosta. 

Teksti: Reijo Kontkanen
lähde: Hsl:n vyöhykeuudistus-info
kuva: Petri Niskanen   

HSL-alueelle on tulossa 
vyöhykeuudistus tämän 
vuoden aikana, jossa 
seutu- ja sisäisen 
liikenteen vyöhykkeet 
muuttuvat niin, että ne 
perustuvat ensisijaisesti 
etäisyyteen Helsingin 
keskustasta. 
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Korson Omakotiyhdistys ry:

25.4.2018 klo 18.00 Tervetuloa asukasiltaan, jossa kaksi eri aihetta

Aluksi saamme tietoja digiasioista otsikolla Tietotekniikan ilot ja hyödyt.
Puhumassa ENTER ry:n vapaaehtoinen tietotekniikan vertaisopastaja Tuulikki Paturi.
  
Seuraavaksi n. klo 18.30 esittäytyy Aninkainen.fi -kiinteistönvälitysketju, josta tulevat kertomaan
myyntipäällikkö Tuukka Halme ja palvelupäällikkö Tiina Kähkönen sekä Timo Moilanen.
 Aiheina asunto- ja yhteistyöasiaa, kuten yritysesittely, vastavuoroinen yhteistyö ja jäsenedut   

 jäsenistölle. Kuulemme myös katsauksen tämän hetken asuntomarkkinoista. 
Paikka: Monitoimikeskus LUMO, Urpiaisentie 14, Ravintola Villiankka, Kahvitarjoilu

25.4.2018 klo 19.00 Korson Omakotiyhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous
monitoimikeskus Lumo, Urpiaisentie 14, Vantaa, Ravintola Villiankka

10.5.2018 Vetomarkkinat, Helatorstaina Korson keskustassa. Tule tapaamaan yhdistyksen   
 edustajia, juttelemaan Korson ajankohtaisista asioista ja kuulemaan jäseneduista

12.5.2018 klo 11-15 osallistumme Korson Kyläpäiville Lumon alueella
 Tervetuloa tutustumaan ja liittymään jäseneksi!

29.5.2018 klo 18.00-19.30 Kasvinvaihtopäivä Tuo tullessas – vie mennessäs.
Vaihdetaan harvennettuja tai kasvatettuja ”liikataimia ja kuulumisia. Paikka on ns. Pikku-Ässän   

 edustalla Terveystalon juurella aseman läheisyydessä. 

9.6.2018 klo 9-18.30 Korson Omakotiyhdistyksen kesäretki Hämeeseen Hahkialaan, Lepaalle,   
 Hattulaan ja Aulangolle. Tarkemmat tiedot toisaalla tässä tiedotteessa.

Kannattaa seurata Lumon ilmoitustauluja ja kotisivujamme www.korsonoky.fi facebookia lähempänä 
tapahtuman ajankohtaa. Tarkempia tietoja voi myös kysyä hallituksemme jäseniltä. Oikeudet muutoksiin 
pidätetään. 

Tapahtumia Korsossa keväällä ja kesällä 2018

Kasvinvahtopäivät Yhdistys mukana KyläpäivälläVilkasta keskustelua markkinoilla
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Turvallinen elämä ikääntyneille 
-TOIMINTAOHJELMA

Sisäministeriö on päivittänyt 
vuonna 2011 laaditun Turvallinen 
elämä ikääntyneille -toiminta- 
ohjelman. Suomi vanhenee 
nopeasti ja vuonna 2030 useam-
pi kuin joka neljäs suomalainen 
on yli 65-vuotias. Ikääntyneiden 
turvattomuutta aiheuttaa muun 
muassa yksinäisyys ja ulkopuoli-
sen avun riittämättömyys. Ikään-
tyneisiin kohdistuu myös yhä 
enemmän uusia turvallisuusuhkia 
kuten verkko- ja muita petoksia. 
Ikääntyneiden turvallisuusohjel-
man päivittäminen on osa sisäi-
sen turvallisuuden strategian 
toimeenpanoa.

Turvallinen elämä ikääntyneille 
-toimintaohjelman päivityksessä 
kuvataan ikääntyneisiin vuonna 
2018 kohdistuvia turvallisuushaas-
teita sekä annetaan suositukset 
ikääntyneiden asumisen turvalli-
suuden parantamiseksi, tapatur-
mien määrän vähentämiseksi sekä 
kaltoinkohtelun, väkivallan ja rikos-
ten ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. 
Ikääntyneiden turvallisuus ei para-
ne vain sisäisen turvallisuuden vi-
ranomaisten toimin, vaan ennem-
minkin tiiviissä ja laajapohjaisessa 
yhteistyössä eri viranomaisten ja 
järjestöjen kanssa. Ikääntyneiden 
turvallisuutta edistävät muun mu-
assa turvallinen koti- ja lähiympä-
ristö, toimivat sosiaali- ja terveys-
palvelut sekä avun saanti silloin, 
kun sitä tarvitaan. Tämän päivite-
tyn Turvallinen elämä ikääntyneille 
-toimintaohjelman tavoitteena on 
lisätä ikääntyneiden arjen turvalli-
suutta ja puuttua ennalta estäväs-
ti ja tehokkaasti ongelmiin, jotka 
vähentävät ikääntyneiden turvalli-
suutta tai turvallisuuden tunnetta. 

Parhaimmillaan teknologia paran-
taa ikääntyneiden elämänlaatua 
tarjoamalla muun muassa mahdol-
lisuuden hoitaa itsenäisesti omia 
asioita ja pääsyn tiedon äärelle. 
Esimerkiksi internet voi vähentää 

sosiaalista eristyneisyyttä ja lisätä 
kommunikaatiota. Teknologiset 
ratkaisut saattavat parantaa ikään-
tyneiden osallisuutta omien saira-
uksiensa hoidossa ja mahdollistaa 
kotona asumisen pidempään.

Valli ry:n Ikäteknologiakeskus on 
asiantuntijakeskus, joka edistää 
ikääntyneiden osallisuutta digita-
lisaatiossa ja teknologisoituvassa 
yhteiskunnassa. Keskus kokoaa ja 
välittää tietoa ikäteknologiasta ja 
digitalisaatiosta, edistää ja verkot-
taa alan toimijoiden yhteistyötä 
sekä lisää ikäteknologiaan liittyvää 
osaamista järjestämällä koulutuk-
sia ja tilaisuuksia.

Vanhustyön keskusliiton Senior
Surf-toiminta24 ylläpitää, tukee ja 
laajentaa iäkkäille ihmisille suunna-
tun nettiopastustoiminnan verkos-
toa, tuottaa ja ylläpitää opastus- ja 
markkinointimateriaalia, vaikuttaa 
sähköisten palveluiden tuottajiin 
käyttäjälähtöisyyden edistämiseksi 
sekä rohkaisee ikääntyneitä ihmisiä 
turvallisesti tietotekniikan käyttöön, 
jotta heillä olisi itsenäisen suoriutu-
misen ja osallisuuden edellytykset 
digitalisoituvassa yhteiskunnassa.

Parhaillaan on meneillään useita 
ikääntyneiden asumiseen ja pal-
veluihin liittyviä kehittämishankkei-
ta. Sosiaali- ja terveysministeriön 
koordinoimassa hallituksen I & O 
-kärkihankkeessa (2016–18) kehi-
tetään iäkkäiden sekä omais- ja 
perhehoitajien palveluja nykyistä 
yhdenvertaisemmiksi ja paremmin 
koordinoiduiksi. Hyvän vanhuuden 
turvaaminen edellyttää nykyisten 
palvelurakenteiden muuttamista, 
sillä nykyisillä rakenteilla ja palve-
luilla ei voida vastata tulevaisuuden 
tarpeisiin.

Turvallinen elämä ikääntyneille 
-toimintaohjelma linkissä
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi 
/bitstream/handle/10024/160520 
/6%202018%20SM%20Turvalli-
nen%20elama%20ikaantyneille.
pdf?sequence=1&isAllowed=y

Lähde ja tekstit: Riitta Koivisto, 
Erikoissuunnittelija/ Vantaan turvalli-
suussuunnittelu 
Itä-Uudenmaan poliisilaitos 
VantaanSisäministeriö PL 26, 00023 
Valtioneuvosto Inrikesministeriet PB 26, 
00023 Statsrådet www.intermin.fi
Koonnut: Hannele Puusa-Ruohonen
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Aivoterveydellä tarkoitetaan aivojen 
hyvinvointia, jota tukevat terveelli-
set elämäntavat kuten terveellinen 
ravinto, liikunta, päihteettömyys, 
aivojen sopiva haastaminen, riit-
tävä lepo ja stressin välttäminen. 
Haastamisen lisäksi aivot tarvitsevat 
myös rentoutumista, mielihyvää ja 
iloa tuottavia asioita ja ajatuksia.

Ennaltaehkäise
Aivojen eri osia tulisi käyttää mo-
nipuolisesti. Tärkeää aivoille on lii-
kunta kuten luonnossa liikkuminen, 
tanssi jne. Aivojumppaa voi harras-
taa vaikka lukemalla, instrumentin 
soitolla, kielten opiskelulla, teke-
mällä ristikoita, pelaamalla erilaisia 
(lauta)pelejä jne. Myös sosiaalisten 
suhteiden ylläpito on tärkeää. Vältä 
stressiä ja nuku hyvin.

Seuraavassa on ravitsemusfysiolo-
gian professori Riitta Korpelan oh-
jeet siitä, miten aivoterveyttä voi-
daan edistää ravitsemuksen avulla.
1.  Pidä verensokeri tasaisena
2.  Huolehdi raudan saannista
3.  Muista B- ja D-vitamiini
4.  Helli hyvällä rasvalla
     (ns. pehmeät rasvat)

Kohti muistiystävällistä 
Suomea

Suomessa on noin 200 000 muistisairasta 
henkilöä. Jos jokaisella ajatellaan olevan 2
läheistä henkilöä, muistisairaudet koskettavat 
yli puolta miljoonaa suomalaista. Kyseessä ei 
siis ole mikään pieni marginaaliryhmä. Muisti- 
sairaudet eivät ole pelkästään ikäihmisten 
sairauksia, sillä työikäisiä muistisairaita 
arvellaan Suomessa olevan 7000 -8000.

5.  Kahvittele kohtuudella
6.  Valitse värikkäitä vihanneksia
7.  Suosi suomalaisia marjoja
8.  Vähennä suolan käyttöä
9.  Älä liota aivoja alkoholissa
10. Superruokia ei ole, toisin sano- 
 en aivot tarvitsevat monipuolis- 
 ta ravintoa.

Myönteinen ajattelu, mielihyvän ja 
ilon tunteet auttavat arjesta nautti-
misessa. On sanottu, että ihmisellä 
on murhetta 10%, onnea 10% ja ta-
vallista arkea 80%, jolloin arjen pie-
nistäkin asioista pitää voida nauttia.

Nykyisessä työelämässä - erityises-
ti tietotyössä - työntekijät tarvitse-
vat paljon kognitiivisen ergonomi-
an tietoja ja taitoja, sillä aivoja ei 
ole tarkoitettu 24/7 työntekoon, 
vaikka monilla voi olla kiusausta 
ajatella niin. Turhat keskeytykset ja 
tietotulva aiheuttavat myös aivoille 
turhaa kuormitusta. Muistin kuor-
mittuessa virheet lisääntyvät, olen-
naista tietoa hukkuu ja työskentely 
takkuaa. Ihmisen ja työn vuorovai-
kutus toimii hyvin, kun työssä on 
otettu huomioon havainto-, tark-
kaavaisuus-, muisti- ja ajatteluky-
vyn rajoitukset. Hyvä kognitiivinen 

ergonomia vähentää tarpeetonta 
aivokuormaa ja auttaa hallitse-
maan psykososiaalista kuormitusta 
ja sujuvan työn esteitä.

Muistisairaudet ovat sairauksia sai-
rauksien joukossa, eikä niitä pidä 
hävetä. Muistiystävällisessä Suo-
messa muistisairaiden oikeudet 
toteutuvat yhdenvertaisesti mui-
den kansalaisten kanssa. Muisti-
sairauksia voidaan nykyisenkin tie-
don valossa ennaltaehkäistä sekä 
hoitaa ja kuntouttaa tehokkaasti, 
joten muistisairauksien hoidon on 
perustuttava tutkittuun tietoon ja 
jokainen muistisairaan on saata-
va asianmukaista lääketieteellistä 
hoitoa. Sairauden edetessä hoidon 
ja hoivan on oltava inhimillistä ja 
tarpeen mukaista. Kotihoidon ke-
hittämisen lisäksi on kehitettävä ja 
lisättävä yhteisökoteja, joissa muis-
tisairas voi asua kodinomaisesti 
siinäkin vaiheessa on oma koti ei 
enää ole turvallinen ja hyvä paikka 
asua. 

Koosteen laatinut kirjoittajan 
Merja Mäkisalo-Ropposen 
teksteistä ja luennolta Hannele 
Puusa-Ruohonen

Muistiliitto on potilasjärjestö, jonka tehtävänä on edistää muistisairaiden ja heidän omaistensa 
oikeuksien toteutumista Suomessa. Olen Merja Mäkisalo-Ropponen ja toiminut Muistiliiton 
puheenjohtajana seitsemän vuotta ja siten ennen olin Pohjois-Karjalan Muistiyhdistyksen 
puheenjohtaja. Muistityön asiantuntijatehtävissä olen työurallani ollut yli 25 vuotta. 
Paljon hyvää on tapahtunut näiden vuosien aikana, mutta paljon on vielä tekemättä.



 12   •   www.korsonoky.fi

Pihoille piristystä
helppohoitoisilla 

istutuksilla

- Havukasvit ja erilaiset värikkäät 
heinät sekä kerrotut pelargonit, 
niillä saadaan uutta ja lähes hoito-
vapaata ilmettä pihapiiriin, innos-
taa Vihervimman toimelias omis-
taja Teemu Nikkanen. 

Kevään edetessä omakoti-, pari-
talo- ja rivitaloasukkaita alkaa kiin-
nostaaa lisäilmeen luominen pi-
hapiiriin uusien istutusten myötä.  
Sama innoitus iskee usein kerros-
talojen asukkaisiin, kukkien, köyn-
nösten ja viherkasvien mutta myös 
yrttien ja hyötykasvien tuoma viih-
tyisyys lisää parvekkeen käyttömu-
kavuutta ja antaa mukavaa puuhaa 
asukkaille. 

Pihoille Teemu Nikkanen suosit-
telee esimerkiksi havukasvien ja 
kukkivien, kerrottujen pelargoni-
en ryhmiä.  Ne selviävät vähäisellä 
kastelulla eikä muutakaan hoitoa 
paljoa tarvita kesän mittaan. Pelar-
gonien lannoitus istutusvaihees-
sa usein riittää, ne jaksavat kukkia 
pakkasiin asti.

- Hopealanka on noussut suosi-
tuksi koko kesän kukaksi ja se so-
pii hyvin vaikkapa havu-pelargo-
niaryhmään lisäämään kauneutta, 
Nikkanen tuumii. 
 
Aiemmin kaunista hopealankaa 
käytettiin vain syysistutuksiin, nyt 

sitä hyödynnetään koko kesän 
ajan.  Havukasveista mm.  mata-
lana suikertava tuivio on kiitolli-
nen lajike peittämään isonkin alan 
vehreyteen. Kartiovalkokuusi vuo-
rostaan sopii istutusryhmään ja 
tiheäkasvuisena on varsin kaunis.  
Kääpiökataja vuorostaan on mat-
tomaisena kasvava lajike, joka so-
pii vaikkapa nurmikon vastikkeek-
si kuiville ja karuille paikoille.  On 
hyvä muistaa, että havukasveille 
on oma erityislannoitteensa kuten 
myös alppiruusuille.

Nikkanen huomauttaa, että värik-
kyyttä pihapiirin istutuksiin saadaan 
vaikkapa jättidaalioilla.  Ne ovat 
upeita perennoita, joiden juurakot 
on hyvä istuttaa jo aiemmin ke-
väällä sisätiloihin itämään ja vasta 
yöhallavaaran väistyttyä ulos kas-
vupaikalle. Harson avulla voi tosin 
suojata yöhallalta. 
  
Vihervimmalla on mm. monipuo-
lista kukkavalikoimaa sisältävät 
myymälät Rekolassa ja Korsossa ja 
iso puutarhamyymälä Ravuntie 4, 
heti Lahdentien risteyksessä.   
Alppiruusut eli rodorendrot kuk-
kivat kesäkuussa upeasti ja valmiit 
astiataimet ovat jo ensimmäisenä 
kesänä näyttäviä. Puolivarjoisassa 
paikassa happamessa mullassa ne 
viihtyvät ja ilahduttavat vuodesta 
toiseen kukinnallaan. Iloinen väri-
leikki vihreyden keskelle saadaan 
myös maanpeiteruusuista lämpi-
mälle aurinkoiselle paikalle istutet-
tuna.  Keväällä mukava määrä lan-
noitusta (esim. kananlantarakeita), 
kuivana aikana riittävästi kastelua ja 
heinäkuusta aina marraskuulle asti 
kukinta tuo iloa. 

Värikkyyttä voi lisätä myös kesäku-
killa, joita löytyy lukuisia lajikkeita 
ja runsas istutusryhmä vihreiden 
havukasvien keskellä tai reunoilla 
korostuu näyttävästi. 

Vihervimma OY:n nettisivut:  
https://www.vihervimma.fi

Teksti ja kuvat: Maija Hurri

    

Vihervimman Teemu Nikkanen Rekolan kukkamyymälässä.
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Alppiruusu hurmaa kukinnollaan.

Vuorihavukasveja aluskatteessa. Kuva: Teemu Nikkanen

Kartiokuusi (noin 15 v vanha yksilö) ja pelargoneja.

Maanpeiteruusut   kukkivat pitkälle syksyyn.
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LAINAUSKALUSTO • LAINAUSKALUSTO 

• Klapikone 20 € / vrk, lisävrk –50% sähkökäyttöinen järeän 

pöllin pilkkomiseen. Koneeseen kuuluu halkaisuristikko.

• Oksasilppuri 10 A 10 € / vrk 

• Oksasilppuri 16 A 15 € / vrk 

• Oksasilppuri 10 A hidas 15 € / vrk 

• Pensasleikkuri 10 € /vrk 

• Nurmikkojyrä 5 € / vrk lisävrk –50%

• Kasvikuivuri 10 € / 3 vrk

• Vipukirves 15 € / 3 vrk

Laitteiden vuokrauksesta kannattaa sopia hyvissä ajoin vuokraajan kanssa. 
Laitteiden luovutukset ja palautukset arkisin (tai sopimuksen mukaan).

Tiedustelut ja varaukset:  Antero Saarela, puh. 050 3715665

Yhdistys vuokraa edullisesti jäsenilleen seuraavia 
pienkoneita:

Teemme vuokrausyhteistyötä naapuriyhdistystemme kanssa; Rekola-Asolan Oma-
kotiyhdistys www.rekola.fi, Päiväkummun Omakotiyhdistys www.paivakumpu.net,  
Nikinmäen Omakotiyhdistys www.nikinmaki.com ja Simonkylän Omakotiyhdistys 
www.omakotiliitto.fi/simonkyla

Turvallisuus- ja 
käyttöopastus 
vuokraajilta.

Omakotitalkkari auttaa ja palvelee

Talkkarin työaika on kello 9.00 – 15.00.
Minimiveloitus on 18 €, 2 tuntia, 
ja 9 € seuraavilta tunneilta.
Laskutus tapahtuu pankkisiirrolla.

Ammattityöt ja vaaralliset työt eivät kuulu 
toimenkuvaan. 

Huom! Korvaus työstä on kotitalous- 
vähennyskelpoinen, josta lisätietoja
osoitteesta www.vero.fi.

OMAKOTITALKKARI AUTTAA JA PALVELEE

Kun aika kulkee ja vuodet vierii ja ikää tulee 
lisää ja talo ja pihapiiri vaativat kunnostusta ja 
huolenpitoa, eikä kaikkea jaksaisi enää tehdä 
tai jos elämäntilanne on kiireinen ja lapset 
vaatii huomiota eikä oikein ole aikaa hoitaa 
kaikkea.

Mikä avuksi?

Vastaus on: Korson Omakotitalkkari, joka on 
vain puhelinsoiton päässä.

Yhdistyksen talkkari on osaava ja huolehtii 
kiitettävällä taidolla, pienellä tuntiveloituksel-
la (9€/h) kaiken kuntoon. Samalla yhdistys 
työllistää työttömän, mikä on tänä päivänä 
hyvä asia.

Terv. Kaitsu

Monille jo tuttu omakotitalkkarimme Eero 
Pakarinen on jo talven mittaan auttanut jäse-
niämme. Saimme uudistettua hänen työso-
pimuksensa vielä puoleksi vuodeksi eli hän 
työskentelee meillä 15.10.2018 asti. Eero on 
ahkera ja työteliäs, joten nyt kannattaa tilata 
hänet vaikka kevätsiivouksen avuksi ja sopia 
koko kesän ja syksyn käynnit valmiiksi.

Tilaukset kiinteästä 
omakotitalkkaripuhelinnumerosta 

045 1116737, 
jolloin voitte suoraan 

sopia tehtävistä töistä. 

Hyvä 
Omakotilainen

Kuvassa omakotitalkkarimme Eero Pakarinen.



• Lakimies tavattavissa Omakotiliiton toimistolla LAKIMIES 
TAVATTAVISSA JOKA TOINEN TORSTAI OMAKOTILIITON 
TOIMISTOLLA Helsingin Pasilassa, parillisina viikkoina, klo 
15-17. Henkilökohtaisen lakineuvonnan aika on 20 min. 
Neuvonta on maksutonta. Ajanvaraukset liiton toimistoas-
sistentti Anne Honkasen kautta, puhelin (09) 6803 7150. Tee 
ajanvaraus viimeistään edellisen viikon perjantaina. Lisätietoa 
verkosta: www.omakotiliitto.fi/neuvonta. Kysy toimistosta  
saapumisohjeet Omakotiliiton toimistolle.

• Omakotiliiton neuvonta on jälleen laajentunut:
Omakotiliitto tarjoaa haja-asutusalueiden valtakunnallista
jätevesineuvontaa puhelimitse torstaisin klo 19-20 neuvonta- 
numerosta 010 80130 ja neuvontaa sähköisesti: pääset
jättämään kysymyksesi verkkolomakkeella osoitteessa
www.omakotiliitto.fi/jatevesineuvonta. Vastauksen saat säh-
köpostiisi. Neuvonta on luottamuksellista, eikä henkilötietoja 
raportoida eteenpäin. 

• Suosita jäsenyyttä tuttavillesi! Omakotiliitto ottaa kantaa 
lainsäädännön valmisteluun pientalon ja vapaa-ajan asunnon 
näkökulmasta. Mitä enemmän meitä Omakotiliiton jäseniä 
on, sitä suuremmat ovat vaikutusmahdollisuutemme. Suosit-
tele jäsenyyttä ystävillesi, ja tuo heidät mukaan vaikuttamaan 
oikeudenmukaisemman asumisen puolesta.

TOIMI HETI
JA VOITA!

Kaikkien marraskuun
loppuun mennessä
liitt yneiden uusien
jäsenten ja jäsenhank-
kijoiden kesken arvo-
taan Applen iPad 
-tauluti etokone.

Lisäksi kaikkien sähkö-
posti nsa marraskuun 
loppuun mennessä 
ilmoitt aneiden kesken 
arvotaan matkalahja-
kortti   (arvo 800 EUR).

         LIITTYMISKORTTI
Olen paremman asumisen kannatt aja ja haluan liitt yä Suomen Oma-
koti liiton paikalliseen jäsenyhdistykseen. Lähett äkää minulle jäsen-
kortti   sekä ti lisiirto jäsenmaksua varten. Osallistun samalla arvontaan 
ja voin voitt aa Applen iPad -tauluti etokoneen. (Arvonta joulukuussa, 
voitt ajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti ).

Täytä ainakin tähdellä * merkityt kohdat.

Etu- ja sukunimi * 

Syntymäaika (pp.kk.vvvv)

Lähiosoite *

Posti numero ja -toimipaikka *

Sähköposti                   Puhelin

Paikallisyhdistys (täytä, mikäli ti edät)

Jäsenhankkijan jäsennumero (täytä, mikäli ti edät)

Asun
      Omakoti talossa         Rivitalossa         Paritalossa         Kerrostalossa
      Minulla on vapaa-ajanasunto:

_______________________________________________ kunnassa.

Äidinkieli         suomi         ruotsi               Tietojani EI saa käytt ää suoramarkkinointi in

         Haluan liitt yä myös vapaa-ajan asukkaiden yhdistykseen
      (Huom, jäsenyydestä erillinen jäsenmaksu)
Suomen Omakoti liitt o ylläpitää keskitetysti  jäsenrekisteriä paikallisyhdistysten jäsenistä. Omakoti liitt o 
voi luovutt aa jäsenen osoiteti edot tapauskohtaisen harkinnan perusteella ja kertaluontoisesti  liiton 
yhteistyökumppanille. Kyse on tällöin jäsenetujen ja -palvelujen markkinoinnista kirjeitse mutt a joskus 
myös puhelimitse. Jos et halua jäsenetumarkkinointi a, voit asett aa suoramarkkinointi kiellon esimerkiksi 
sähköposti lla toimisto@omakoti liitt o.fi  tai netti  lomakkeen avulla www.omakoti liitt o.fi /jasenhakemus/
osoitt eenmuutos. Jos haluat poistaa suoramarkkinointi kiellon, se onnistuu edellä mainituin tavoin.

Sompionti e 1, 00730 Helsinki
Puh. 09 6803 710
Faksi 09 6803 7155
toimisto@omakoti liitt o.fi 
www.omakoti liitt o.fi 

O
m

akoti -
liitt o

m
aksaa 

posti -
m

aksun

Tunnus 5005655
00003 VASTAU

SLÄHETYS

Nopeimmin liityt netissä!

TOIMI HETI JA VOITA!
Onhan yhteystietosi ajan tasalla? Ilmoita s-postiosoitteesi 
toimisto@omakotiliitto.fi. Jäsenet, joilla on sähköpostiosoite 
jäsentiedoissaan osallistuvat 500 € matkalahjakortin arvontaan.
 
Korson Omakotiyhdistyksen jäsenilleen neuvottelemat edut 
löydät tästä tiedotteesta ja sivuiltamme www.korsonoky.fi ja 
saat ne näyttämällä jäsenkorttiasi. Käy tutustumassa Suomen 
Omakotiliiton www.omakotiliitto.fi ja Uudenmaan piirin www.
omakotiliitto.fi/uusimaa -etuihin. Sivuilta löytyy myös tärkeätä 
ja hyödyllistä tietoa pientaloasukkaan
laajasta edunvalvonnasta. Nopeimmin liityt 

netissä!

Olemme asukkaan asialla – jäsen voittaa aina!

Hyvä 
Omakotilainen

 
TOIMI NÄIN:
1) Kerro ystävällesi Korson Omakotiyhdistyksestä ja Omakotiliitosta
2) Täyttäkää yhdessä kampanjaliittymislomake verkossa: 
www.omakotiliitto.fi/ystavankortti
3) Ystäväsi saa postitse jäsenkortin ja jäsenmaksulaskun muutaman 
viikon sisällä ja Sinulle postitetaan Kaikki kompostoinnoista ja maan-
parannuksesta -lahjakirja. 
 
 • Jäsenhankkijalle lahja. Kun vähintään 3 ystävääsi liittyy jäse-
neksi saat lahjaksi Talo ilman hometta -kirjan ja kun 5 ystävääsi liittyy 
jäseneksi, saat Binja -tiivistyslistapaketin. VTT:n testaamalla Binja Tiivis-
tyslistalla tiivistät ulko-ovet, väliovet, käytävän sekä terassin ja parvek-
keen ovet. Uudet jäsenet ja jäsenhankkijat osallistuvat automaattisesti 
Applen iPad-taulutietokoneen arvontaan. 
Katso lisätietoja http://www.omakotiliitto.fi/jasenhankkija.

Hanki ystäväsi 
jäseneksi ja saat 
lahjaksi kirjan 
Kotipihan 
valtaajat – 
Opas haitallisten 
vieraslajien 
torjuntaan

LAHJAKSI



 

PYYDÄ HETI ILMAINEN TARJOUS 

 JOUSTAVA RAHOITUS 

Katonpesut ja -maalaukset 

Kattoremontit 

Tikastuotteet 

Kattoturvatuotteet 

Sadevesijärjestelmät 
 

SOITA: 
0500 - 841441 

Puutarhatuotteet 
Maa-aines Valikoima 

Kukat 
Vihertyöt 

-Puutarhamyymälä Vihervimma 

(Ravuntie 4) 

-Rekolankukkatalo (Laurintie 145) 

-Korson kukka (Korsonpolku 4-6) 

Toimitukset PK-seudulle! 

0440223774 

info(at)vihervimma.fi 

www.vihervimma.fi 

www.rekolankukkatalo.ekukka.fi 

Pyydä tarjous ja voita

ILMAINEN 
KATTOREMONTTI! 

Katso www.laaturemontti.fi

www.laaturemontti.fi Uudenmaan yksikkö

·  Säältä suojaan 1 päivässä
·  Teräskatot ja kattoturvatuotteet 

omalta tehtaalta ilman välikäsiä
·  Telineiltä tehtävä asennus  

takaa turvallisuuden  
sekä laadun

Sulamisvesiä vintillä?  
Pyydä veloitukseton  
kuntokartoitus.

Tilaa kotiisi  
mielenrauhaa!

SOITA  
019 211 7390

Kaupunki järjesti Tavitien varressa asuville asu-
kastilaisuuden Korson koululla 26.2.2018, jossa 
asukkailla oli mahdollisuus kuulla hankkeista, jot-
ka koskivat Tavitien kunnostusta. Asukkailla oli 
myös mahdollisuus vaikuttaa suunnitteluun kart-
tapohjakyselyllä, johon asukkaat saivat merkitä 
esimerkiksi ongelmaksi koituneet kohdat tiealu-
eella. Alustavasti Tavitien kunnostus on tarkoitus 
aloittaa 2019 niin, että toiseen reunaan tulee ke-
vyentienväylä, jonka leveys olisi 3,5m se jatkuu myös 
Kisatielle, ajoradan leveydeksi tulisi 6,5m. Nopeuk-
sia ja läpiajoa hillitään ilmeisesti kavennuksin, koska 
heikon maapohjan ja mäkisyyden vuoksi töyssyjen 
toteuttaminen on hankalaa. Samalla kaupunki to-
teuttaa hulevesiviemäröinnin, jonka tarkoitus on 
kuivattaa katurakenne ja tonttien väliset avo-ojat 
sekä tonttiensa kuivatusta haluavat tontit, myös 
katuvalot uusitaan. Kaupunki on myös yhteydes-
sä teleoperaattoreihin, jotta kaapeloinnit tehtäisiin 
samoihin aikoihin, tarkoitus on myös laittaa pari 
tyhjää putkea kaapeleille, että turhilta kaivauksilta 
vältyttäisiin jatkossa. 

Teksti: Riitta Kyllönen        

TAVITIEN KUNNOSTUS 
alkaa 2019
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Korso sijaitsee Keravanjoen ää-
rellä, joten kannattaa tutustua 
lähivesistöön. Alla on linkki myös 
Vantaanjoen vesistöalueesta.   
 
Vantaanjoen ja Helsingin seudun 
vesiensuojelu-yhdistys ry edistää 
vesiensuojelua ja virkistyskäyttöä 
toimialueellaan Riihimäeltä Helsin-
kiin ja Espoosta Sipoon rajalle. Se 
tarkkailee Vantaanjoen ja sen sivujo-
kien veden laatua ja jokeen johdet-
tavien jätevesien laatua yhteistark-
kailuna, osallistuu vesiensuojelua ja 
virkistyskäyttöä edistäviin hankkei-
siin ja valistustoimintaan.

Taskukokoiset haitariesitteet ker-
tovat Vantaanjoen päähaaran ja 
Keravanjoen melonta-, kalastus- ja 
muista virkistysmahdollisuuksista.

Esitteiden karttapohjiin on merkitty 
jokiuomat, koski- ja virtapaikat, hyvät 
rantautumispaikat ja pahimmat kivi-
kot sekä kalastuspaikat, uimarannat 
ja ympäristön luontopolut. Palveluis-
ta on esitelty kanoottivuokraamot, 
kahvilat ja ravintolat. Kartalla näkyvät 
myös läheiset pysäköintialueet ja 
päätiet. Toistakymmentä tärkeintä 
koskikohdetta esitellään tarkemmin. 

Melojia varten löytyy tietoja koskien 
laskukelpoisuudesta ja pahimpien 
paikkojen ohitusreiteistä. Kalastajille 
on tietoja kalaistutuksista sekä lupi-
en myyntipaikoista ja mahdollisista 
kalastuskielloista. Myös koskiympä-
ristön retkeilymaastot, luonnonnäh-
tävyydet ja kulttuurihistorialliset koh-
teet on esitelty.

Maksuttomia Virkisty Vantaanjoella 
- ja Virkisty Keravanjoella -esitteitä 
saa jokivarren kuntien liikunta- ja 
matkailuneuvontapisteistä ja kir-
jastoista ja Korsossa Lumosta sekä 
Vantaanjoen ja Helsingin seudun 
vesiensuojeluyhdistyksestä.

Jokitalkkari
Vantaanjoen ja Helsingin seudun 
vesiensuojeluyhdistys pyrkii kehit-
tämään ja parantamaan jokivarren 
virkistyskäyttöä ja viihtyvyyttä Joki-
talkkari-hankkeen avulla. Yhdistys 
koordinoi hanketta, joka ajoittui 
vuosille 2014 – 2016. Tänä aikana 
toimenkuvaa ja työtehtäviä testat-
tiin ja kehitettiin kysyntää ja tarpeita 
vastaavaksi. Hankkeen onnistumi-
sen myötä Jokitalkkari-hankkeesta 
tuli pysyvä toimi Vantaanjoen vesis-
töalueelle.

Jokitalkkari toimii Vantaanjoen ve-
sistöalueella pääosin virtavesiin liit-
tyvissä tehtävissä yhteistyössä eri 
toimijoiden kanssa. Hankkeessa on 
tehty Vantaanjoen vesistöalueella 
kalataloudellisia ja muuhun virkistys-
käyttöön liittyviä toimenpiteitä, mm. 
inventoitu ja kunnostettu lohikalojen 
lisääntymisalueita, sähkökalastettu, 
suoritettu kalastuksenvalvontaa, jär-
jestetty lasten ongintatapahtumia, 
suunniteltu ja rakennettu lasten ja 
nuorten onkikohteita, kunnostettu 
luontopolkuja, ylläpidetty melonta-
reitistöä ja siistitty jokivarsia roskista.

file:///C:/Users/hannele.puusa-ruohon/App-
Data/Local/Microsoft/Windows/INetCache/
Content.Outlook/XXS0719C/Vantaanjoki%20
Vantaan%20ymp.ltk%2014.2.2018%20AO%20
(003).pdf
http://www.vhvsy.fi/files/upload_pdf/4920/
Keravanjoki_nettiin.pdf http://www.vhvsy.fi/

www.vantaanjoki.fi 
Kalastuslupien myynti: Vantaan kaupunki  
(Markku Tiusanen, puh. (09) 8392 2663)  - 
Vantaan kaupungin uimahallit ja  Yhteispal-

velut

Kooste: Hannele Puusa-Ruohonen 
ja lainaukset Vesiensuojelu.fi / Anu 
Oksanen

Vesiensuojelun tunnuksena on saukko nimeltään Helmi

Virkisty Vantaanjoella - ja  virkisty Keravanjoella -esitteet
kertovat vesistön virkistyskäyttömahdollisuuksista
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Nykyinen kiinteistöverolaki on vuo-
delta 1993. Laaja yksimielisyys on 
siitä, että laki on jäänyt ajastaan jäl-
keen ja sisältää monia epäkohtia. 
Verotusarvojen määrittely on van-
hentunut. Ne eivät ota riittävästi huo- 
mioon tonttien todellisia arvon muu- 
toksia oli sitten kysymys noususta 
tai laskusta. Sama ongelma koskee 
rakennuksia, joiden arvot ovat koko 
maassa samat ja on määritelty ra-
kennustyyppikohtaisesti, ottamatta 
huomioon rakennuskustannuksia.

Kiinteistöverolla kerätään kunnille 
joka vuosi noin 1,8 miljardia euroa. 
Kiinteistöveron merkitys yksittäiselle 
kunnalle vaihtelee paljon riippuen 
kunnan muusta verotuotosta. Joil-
lekin kunnille, kuten mökkivaltaisel-
le Kustaville, se tuo yli 40 % kaikista 
verotuloista.

Tulevaisuudessa kiinteistöveron mer- 
merkitys tulee vain kasvamaan maa- 
kunta- ja sote- uudistuksen toteu-
tuessa, kun maakunnat tulevat vas-
taamaan terveys- ja sosiaalihuollon 
kustannuksista ja kuntien on pie-
nennettävä reippaasti kunnallis-
veroa. Osittain tästäkin syystä on 
vaarana, että veron tasoa pyritään 
tuntuvasti kasvattamaan. Pelkoja 
tästä on omiaan lisäämään talous-
viisaiden käsitykset kiinteistöveron 
”hyvyydestä”, kun sen ei katsota vai-
kuttavan työnteon kannustimiin. 
Kiinteistöt eivät myöskään voi karata 
muun pääoman tavoin halvemman 
verotuksen maihin. 

Lisäksi luo painetta korotukseen 
pyrkimys työn verotuksen vähen-
tämiseen sekä yleinen veropohjaa 
uhkaava mureneminen. 

Uuteen kiinteistöverolakiin tähtäävä 
työ on meneillään valtiovarainmi-
nisteriön johdolla. Valmista pitäisi 
olla ensi vuonna ja uusi laki voimas-
sa 2020. Sitä ennen on kuitenkin 
ratkaistava monta vaikeaa asiaa.

Tonttien verotusarvot ovat jääneet 
reilusti jälkeen todellisista hinnoista 
varsinkin pääkaupunkiseudun kun-
nissa. Toisaalta on maassa kuntia, 
joissa omakotitalolla ei juuri löydy 
ostajia ja kiinteistön arvo voi olla 
lähellä nollaa. Mikä on silloin oikea 
verotusarvo?

Uudistuksen valmistelijat ovat anta-
neet ymmärtää, ettei veron koko-
naistuottoa juurikaan kasvatettaisi. 
Tällaisessa nollasummapelissä hä-
viäjiä olisivat silloin esim. vantaalaiset 
omakotiasukkaat, joiden nykyiset ve-
rotusarvot ovat pääsääntöisesti alle 
käypien hintojen.

Tullaanko uudessa laissa ottamaan 
huomioon kiinteistönomistajan mak- 
sukyky? Nykyisin sitä ei mitenkään 
huomioida. Omakotitalosta makset-
tava vero sekä hoito- ja kunnossapi-
tokulut ovat useiden vuosien ajan 
nousseet yleistä kustannustason 
nousua nopeammin aiheuttaen 
monille pienituloisille kohtuuttomia 
tilanteita.

KIINTEISTÖVEROTUS UUDISTUU  

Suomen Omakotiliitto on viime 
vuosina saanut yhä paremmat mah-
dollisuudet vaikuttaa vireillä oleviin 
omakotiasukasta koskeviin uudis-
tushankkeisiin lausuntojen antaja- 
na ja saadessaan edustuksen val-
mistelua tekeviin työryhmiin.

Uuden kiinteistöverolain valmiste-
lun yhteydessä Omakotiliitto on 
julkisesti esittänyt, että veroa mää-
rättäessä on otettava huomioon 
verovelvollisen koko asumistalous 
ja käytettävissä olevat tulot kohtuut-
tomuuksien välttämiseksi. Käytössä 
voisi olla esim. leikkuri, joka estää 
kokonaisverorasitteen nousemisen 
liian korkeaksi. Lähtökohtana tulisi 
olla, että kohtuullisen kiinteistöve-
rotuksen ja tukijärjestelmien avulla 
kenenkään ei tarvitse luopua asun-
nostaan kiinteistöveron takia.

Omakotiliitto harkitsisi myös mallia, 
jossa veron maksua voidaan myö-
hentää tapahtumaan vasta kiinteis-
tön myynnin tai perinnönjaon yhte-
ydessä.

Kunnallista itsehallintoa vahvistai-
si kunnan oikeus periä pienempää 
veroa kuin nykyisen lain malli, jos-
sa valtio määrittelee veroprosentin 
alarajan. Veron maksu voisi Oma-
kotiliiton mielestä tapahtua tulo-
verotuksen ennakkoperinnän yh- 
teydessä eikä erillisenä, jolloin välty-
tään isoilta kertamaksuilta. 

Teksti: Olavi Räty
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Eläintarvikeliike PetPoint 
(09) 8574871, Maakotkantie 19,
01450 VANTAA petpoint.fi 
normaalihinnoista jäsenkortilla -5 %, 
mutta ei päällekkäisiä alennuksia.

Hämeen Laaturemontti 010 4703700
myynti@laaturemontti.fi
hameenlaaturemontti.fi
Kattoluuri 019 2117390
Omakotiyhdistyksen jäsenistölle jäsenetuna
kattoremontin yhteydessä jäsenkorttia
näyttämällä näppärä Kouru-Kaapo!
Kouru-Kaapolla putsaat uuden kattosi rännit
turvallisesti ja helposti.

Itsepalveluhallit 044 236 4005, 
Sarvivälkkeentie 8, 04300
Tuusula www.itsepalveluhallit.fi
TEE-ITSE hallin vuokrista 20% alennus
Korson Omakotiyhdistyksen jäsenille.
Autojen ja moottoripyörien pesut ja huollot.
Lämpimässä hallissa mm. painepesuri, imuri,
ym. työkaluja vapaassa käytössä.

Vuokrataan iso kuomullinen peräkärry 
20€/vrk. Nouto ja palautus 24/7 
www.peräkärryvuokraus.fi

Korson Apteekki (09) 8386600
Maakotkantie 6, 01450 Vantaa

Korson Optiikka (09) 872 9062
Korsontie 7, 01450 VANTAA
normaalihintaisista kehyksistä – 20 %

Korson Suutari (09) 8725423
Maakotkantie 6, 01450 Vantaa

K-rauta 75 020 775 7575, 
Vanha Porvoontie
243, 01380 VANTAA, k-rauta.fi /kaupat/75
normaalihinnoista -10 %

Korson Omakotiyhdistyksen 
yhteistyökumppanit ja edut

Vantaan Energialta saat kilpailukykyistä sähköä omakotisopimushinnoin 
sekä S-bonusta ilmoittamalla jäsennumerosi Vantaan Energian asiakas-
palveluun. Sähkösopimukseen on mahdollisuus liittää useita sähkönkäyt-
töpaikkoja (esim. kesämökki), kunhan niiden laskutusosoite on sama kuin 
pääliittymällä.
 
Sähkösopimusten teko onnistuu vaivattomin Vantaan Energian puhelin-
palvelun kautta (09) 829 0225. Katso lisätietoa Vantaan Energian sähkö-
sopimuksesta omakotiyhdistysten jäsenille, josta löytyy myös tilauslomake. 
Puhelinpalvelu (09) 829 0225. Kotisivut www.vantaanenergia.fi/oky

K-rauta Vantaanportti 
(09) 825 550,
Silvastintie 2, 01510 VANTAA, 
k-rauta.fi /kaupat/vantaanportti/ 
normaalihintaisista varastotuotteista -10%

K-Supermarket Korso 
+358 505907530
09-836 2730,
Minkkikuja 4, 01450 VANTAA,
Niko Lähdemaa
niko.lahdemaa@k-supermarket.fi

Lujatalo Oy 020 789 5111 
Sokerilinnantie 11 B, 
02600 Espoo
luja.fi

Luontaistuote Marjaterttu (09) 851 2140
Maakotkantie 10, 01450 VANTAA
kysy kanta-asiakaskorttia

Nuohoojapojat 045 6122774
info@nuohoojapojat.com
Omakotiyhdistyksen jäsenille -10%

Rakentamisen Erikoiskauppa Väripirtti
010 231 4950, Kelatie 17, 01450 VANTAA
varipirtti.fi normaalihinnoista -5 – 25 %

Remonttipalvelu Amaranth Oy 
040 770 9473
Kampanjaan kaikki kalusteet, myös 
mitta-tilauskalusteet -10% Kylpyhuone 
remontin yhteydessä sertifioidun 
vedeneristystyön hinta hyvitetään 
kokonaishinnasta. Sisustusremontin yh-
teydessä värisuunnitelma ja loppusiivous 
kaupan päälle.
Vain jäsenille. Jäsenkortti esitettävä. 
Kysy myös muita lisäetuja!
Kelatie 2, talo B, 01450 Vantaa
Remonttipalveluamaranth.fi ,
Info@remonttipalveluamaranth.fi

RT-Kouru Oy 
0500 841 441 
rt-kouru.fi 
Soita ja pyydä tarjous!

RTV-Yhtymä 
 (09) 5465 1800,
Santaniitynkatu 1, 04200 KERAVA rtv.fi
Jäsenet saavat RTV:n myymälöistä
jäsenalennuksen jäsenkorttia näyttämällä
normaalihintaisista tuotteista
tuoteryhmästä riippuen 10-35 %ia.
Lisäksi kaikista kampanjatuotteista
jäsenemme saavat vielä alennusta 5 %ia.
Alennus siis aina vähintään 5 %

Soraliike Erik Winqvist
040, 7271725, 
soraliikewinqvist.fi

Takuusähkö Oy 
010 778 4300 
www.takuusahko.fi 

Vantaan Puunkaatopalvelu Oy 
050 5339159,
Naakkatie 18, 01450 VANTAA

Veropalvelu Sofia 
045 672 7389,
veropalvelusofia.fi.
Kirjanpitoa ja veropalvelua
Korsontie 12, 01450 Vantaa

Puutarhamyymälä Vihervimma (Ravuntie 4)
-Rekolankukkatalo (Laurintie 145)
-Korson kukka (Korsonpolku 4-6)
0440223774
info(at)vihervimma.fi
www.vihervimma.fi
www.rekolankukkatalo.ekukka.fi

Vink Finland Oy 
020 7444 322
Silokalliontie 6, 04250 KERAVA vink.fi
Valokatteet Korson Omakotiyhdistys ry:n
jäsenille hinnastosta -40%

€
Teboil 

tarjoaa polttoöljyä
jäsentarjoushinnalla.

Kysy päivän tarjousta, ja anna jä-
sennumerosi tilausta tehdessäsi.

Maksuton tilaus- ja palvelu-
numero 0800 183 300

(0800 183 20 på svenska),
mainitse tilauskoodi 254 047.

Kotisivut www.teboil.fi

Korson Omakotiyhdistyksellä on seuraavat yhteistyökumppanit, 
jotka tarjoavat jäsenetuja tai muulla tavoin tukevat toimintaamme. 
Jäsenedut saat esittämällä voimassa olevan Suomen 
Omakotiliitto ry - Omakotiyhdistys ry:n jäsenkortin.

Huom! Alennukset eivät koske tarjous- tai alennushintoja! Alennukset saattavat
vaihdella saman liikkeen sisällä alennusprosentein ja tuoteryhmittäin. Ota jäsenkortti
mukaan ostoksille ja näytä sitä kassalla ennen maksua! Kilpailuttakaa tarjouspyyntönne
varsinkin suurimmissa hankinnoissa. Suosimalla ja kannattamalla yhteistyökumppaneitamme
mahdollistatte yhteistyön jatkumisen myös tulevaisuudessa

Lisää etuja löydät 

Suomen Omakotiliiton kotisivuilta:

www.omakotiliitto.fi/jäsenyys&edut 

• Uudenmaan piirin kotisivuilta:

www.omakotiliitto.fi/uusimaa/ 

jasenetuja.

€
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Vanha Porvoontie 243, 01380 Vantaa • Puh. 0207 75 75 75
Avoinna ark. 7–21 la 9–18 su 10–18 • www.k-rauta.fi/75
0207 -alkuisiin numeroihin soitetut puhelut maksavat 8,28 snt/puhelu + lankaliittymästä 7,00 snt/min ja matkapuhelimesta 17,00 snt/min. Sis alv.75
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Kehä III

Tule ja nauti hyvistä hinnoista ja valtavista valikoimista.
Korson Omakotiyhdistys ry -jäsenkortilla

10 % alennus normaalihintaisista tuotteista!

– 10 

 %
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Kiviainekset nopeasti ja luotettavasti
irtotavarana tai säkeissä

Perille toimitettuna tai noudettuna. 

Noutomyynti Isonkiventiellä Tuusulassa. 

Toimitamme myös pieniä määriä.

SORALIIKE ERIK WINQVIST KY
www.soraliikewinqvist.fi
p. 040 727 1725

Keittiökalusteet ja kaikki kodin 
remontit jäsenetuhinnoin.

Puh. 040 7709 473
Kelatie 2 B, 01450 Vantaa
Remonttipalveluamaranth.fi
Info@remonttipalveluamaranth.fi

Vanha Porvoontie 243, 01380 Vantaa • Puh. 0207 75 75 75
Avoinna ark. 7–21 la 9–18 su 10–18 • www.k-rauta.fi/75
0207 -alkuisiin numeroihin soitetut puhelut maksavat 8,28 snt/puhelu + lankaliittymästä 7,00 snt/min ja matkapuhelimesta 17,00 snt/min. Sis alv.75
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Kehä III

Tule ja nauti hyvistä hinnoista ja valtavista valikoimista.
Korson Omakotiyhdistys ry -jäsenkortilla

10 % alennus normaalihintaisista tuotteista!

– 10 

 %
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Me K-Rauta Vantaanportissa haluamme auttaa sinua viihtymään 
kodissasi sekä onnistumaan rakentamisessa ja remontoinnissa.

-10%
alennus
normaalihintaisista varastotuotteista.

Esitä Omakotiyhdistyksen jäsenkortti kassalla. 
Etu on voimassa 31.12.2018 asti.

 K-Rauta Vantaanportti 
 Silvastintie 2, 01510 Vantaa 
 P. 09 825 550 
 Palvelemme ma-pe 7-21, la 9-18, su 10-18 
 www.k-rauta.fi/vantaanportti

Korson Omakotiyhdistyksen  
jäsenille

VANTAANPORTTI

AJANVARAUS-
PALVELU

ASENNUS-
PALVELU

KOKOAMIS-
PALVELU

SUUNNITTELU-
PALVELU

KULJETUS-
PALVELU

PERÄKÄRRYN
LAINAUS

RAHOITUS-
PALVELU

VERKKO-
KAUPPA

	

	 www.nuohoojapojat.com	
info@nuohoojapojat.com	

	
Omakotiyhdistyksen	jäsenille		
	
	
	
Nuohouksen	varaus	kotisivuiltamme	

tai		
puhelimitse	045	6122	774	

K O R S O

Tavallista parempaa kohtelua Minkkikuja 4, 01450 KORSO
P. 09 8362730 Kauppias Niko Lähdemaa

Arkisin 07-22, La-Su 09-21
Posti palvelee:

Arkisin klo 07-21
La-Su klo 09-18

Tervetuloa!
Tavallista  parempien  valikoimien

Supermarket  Korso
palvelee seuraavasti:

Arkisin 07-22 
La-Su 09-21
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Konevuokraamo

HÄMEEN

RAKENNUSKONE OY

laadukkaat koneetVuokraa

hrk.fi

Soita ja poikkea puh. 020 7789060

Sulankuja 4, TUUSULA

kesä la sulj. 4.6.-16.8.2011

Taitto_KorsoOKY_kevat_2011.indd   15 14/03/2011   00:51:20
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Lisäksi
pensasaitojen
leikkaus.

Korsontie 12, 01450 Vantaa
Puh: 045 - 672 7389
www.veropalvelusofia.fi

Kirjanpito- ja
veropalvelua

TILITOIMISTO

Lukko Areena Oy www.lukkoareena.fi
Maakotkantie 21, 01450 Vantaa
p. 09-838 6580 ark. 8.30-16.00

Kaikki lukkotyöt 
järkihintaan.

Sveitsiläiset Kaba-lukot 12 vuoden takuulla. Omakotirakentajien suosikki!Sveitsiläiset Kaba-lukot 12 vuoden takuulla. Omakotirakentajien suosikki!

Suunnittelut Asennukset
Korjaukset SarjoituksetLukituksen uusinnat

NOPEAT TOIMITUSAJAT!
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Korson OKY

asennettuna 2250€ alv 23%
Korson

omakotiyhdistys ajaa 
korsolaisen

omakotiasujan etuja.
Liity Korson Omakotiyhdistykseen alla olevalla lomakkeella.
Voit myös liittyä kotisivuiltamme internetissä.
www.korson	oky.fi
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Ei voida yhdistää muihin tarjouksiin.

Tule autosi kanssa iltapesulle!

Kaikki pesut klo 21–24

-40%
Neste Oil K-market Vantaa Korso
Otavantie 14, 01450 VANTAA, puh. (09) 872 9401
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Ei voida yhdistää muihin tarjouksiin.

Tällä kupongilla 31.7.2013 asti. 
Neste Oil K-market Vantaa Korso.

KIILTOPESU

Neste Oil K-market Vantaa Korso
Otavantie 14, 01450 VANTAA, puh. (09) 872 9401

Leikkaa tästä

1590sis.
pehmoharjapesun, 
alustapesun ja 
kiiltovahan

Lisäksi voit ostaa 
lisäesipesun 2€/kpl

31.09.2014 asti.

Lisäksi
pensasaitojen
leikkaus.

– 10 %
Tule ja nauti hyvistä hinnoista ja valtavista valikoimista.  

Korson Omakotiyhdistys ry -jäsenkortilla  
10 % alennus normaalihintaisista tuotteista!

Vanha Porvoontie 243, 01380 Vantaa • Puh. 0207 75 75 75
Avoinna ark. 7–21 la 9–18 su 12–18 • www.k-rauta.fi/75
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Kehä III

SUORASELKÄINEN 
SUOMALAINEN 
Heikki Vipukirves™
www.vipukirves. 
09 877 9152
050 432 3250

YKSI HYVÄ RIITTÄÄ!
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Korsontie 12  01450 Vantaa, 
Puh.0207344170

Kesälauantait  suljettu:
7.6.-30.8.2014 

Nyt katseet katolle ja vilkaisu vintille. Pistetään                    
katto kuntoon ajoissa, ennen kuin syntyy vahinkoa.                
Ota yhteyttä ja varaa ilmainen arvio. 

VOIT SAADA UUDEN KATON JOPA 2 PÄIVÄSSÄ!
KATSO LISÄÄ LAATUREMONTTI.FI

  Kevät tuli, lumi suli 
- Katosta se sisään tuli?

Kattoluuri: 019 211 7390 

Laaturem_210x148_300dpi.indd   1 19.2.2014   12.17

Kesälauantait suljettu 
3.6.-26.8.

Korson OKY

asennettuna 2250€ alv 23%
Korson

omakotiyhdistys ajaa 
korsolaisen

omakotiasujan etuja.
Liity Korson Omakotiyhdistykseen alla olevalla lomakkeella.
Voit myös liittyä kotisivuiltamme internetissä.
www.korson	oky.fi

Taitto_KorsoOKY_kevat_2011.indd   12 14/03/2011   00:51:15

Maakotkantie 19, S-Marketin aula

-Verisure AUKI

HIUSTEN LEIKKAUS 23 €
ym. hiuspalveluja

Parturi-Kampaamo
PIRJON KOTIKULMA

Harjalinnuntie 11 A Korso
soita ja sovi aika 0407381282

KORSON APTEEKKI 
       AUTTAA LÄHELLÄSI 
 
      OS. MAAKOTKANTIE  6,  AVOINNA   
      MA-PE 8:30-20:00, LA 8:30-16:00 
(1.6-31.8 MA-PE 9:00-19:00, LA 9:00-15:00) 

               PUH. 09- 8386600  

Lisäksi 
pensasaitojen
leikkaus.

Korson apteekki
Lähiapteekkisi valmiina palvelemaan

Maakotkantie 6 Puh. 09 8386600

Palvelemme:
Ma - pe 8.30 - 20
La 8.30 - 16
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Lisäksi
pensasaitojen
leikkaus.

Korsontie 12, 01450 Vantaa
Puh: 045 - 672 7389
www.veropalvelusofia.fi

Kirjanpito- ja
veropalvelua

TILITOIMISTO

Lukko Areena Oy www.lukkoareena.fi
Maakotkantie 21, 01450 Vantaa
p. 09-838 6580 ark. 8.30-16.00

Kaikki lukkotyöt 
järkihintaan.

Sveitsiläiset Kaba-lukot 12 vuoden takuulla. Omakotirakentajien suosikki!Sveitsiläiset Kaba-lukot 12 vuoden takuulla. Omakotirakentajien suosikki!

Suunnittelut Asennukset
Korjaukset SarjoituksetLukituksen uusinnat

NOPEAT TOIMITUSAJAT!
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Korson OKY

asennettuna 2250€ alv 23%
Korson

omakotiyhdistys ajaa 
korsolaisen

omakotiasujan etuja.
Liity Korson Omakotiyhdistykseen alla olevalla lomakkeella.
Voit myös liittyä kotisivuiltamme internetissä.
www.korson	oky.fi
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Ei voida yhdistää muihin tarjouksiin.

Tule autosi kanssa iltapesulle!

Kaikki pesut klo 21–24

-40%
Neste Oil K-market Vantaa Korso
Otavantie 14, 01450 VANTAA, puh. (09) 872 9401
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Ei voida yhdistää muihin tarjouksiin.

Tällä kupongilla 31.7.2013 asti. 
Neste Oil K-market Vantaa Korso.

KIILTOPESU

Neste Oil K-market Vantaa Korso
Otavantie 14, 01450 VANTAA, puh. (09) 872 9401

Leikkaa tästä

1590sis.
pehmoharjapesun, 
alustapesun ja 
kiiltovahan

Lisäksi voit ostaa 
lisäesipesun 2€/kpl

31.09.2014 asti.

Lisäksi
pensasaitojen
leikkaus.

– 10 %
Tule ja nauti hyvistä hinnoista ja valtavista valikoimista.  

Korson Omakotiyhdistys ry -jäsenkortilla  
10 % alennus normaalihintaisista tuotteista!

Vanha Porvoontie 243, 01380 Vantaa • Puh. 0207 75 75 75
Avoinna ark. 7–21 la 9–18 su 12–18 • www.k-rauta.fi/75
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Kehä III

SUORASELKÄINEN 
SUOMALAINEN 
Heikki Vipukirves™
www.vipukirves. 
09 877 9152
050 432 3250

YKSI HYVÄ RIITTÄÄ!

Konevuokraamo

HÄMEEN

RAKENNUSKONE OY

laadukkaat koneetVuokraa

hrk.fi

Soita ja poikkea puh. 020 7789060

Sulankuja 4, TUUSULA

kesä la sulj. 4.6.-16.8.2011

Taitto_KorsoOKY_kevat_2011.indd   15 14/03/2011   00:51:20

Korsontie 12  01450 Vantaa, 
Puh.0207344170

Kesälauantait  suljettu:
7.6.-30.8.2014 

Nyt katseet katolle ja vilkaisu vintille. Pistetään                    
katto kuntoon ajoissa, ennen kuin syntyy vahinkoa.                
Ota yhteyttä ja varaa ilmainen arvio. 

VOIT SAADA UUDEN KATON JOPA 2 PÄIVÄSSÄ!
KATSO LISÄÄ LAATUREMONTTI.FI

  Kevät tuli, lumi suli 
- Katosta se sisään tuli?

Kattoluuri: 019 211 7390 

Laaturem_210x148_300dpi.indd   1 19.2.2014   12.17

Kesälauantait suljettu 
3.6.-26.8.

Korson OKY

asennettuna 2250€ alv 23%
Korson

omakotiyhdistys ajaa 
korsolaisen

omakotiasujan etuja.
Liity Korson Omakotiyhdistykseen alla olevalla lomakkeella.
Voit myös liittyä kotisivuiltamme internetissä.
www.korson	oky.fi
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Maakotkantie 19, S-Marketin aula

-Verisure AUKI

HIUSTEN LEIKKAUS 23 €
ym. hiuspalveluja

Parturi-Kampaamo
PIRJON KOTIKULMA

Harjalinnuntie 11 A Korso
soita ja sovi aika 0407381282

KORSON APTEEKKI 
       AUTTAA LÄHELLÄSI 
 
      OS. MAAKOTKANTIE  6,  AVOINNA   
      MA-PE 8:30-20:00, LA 8:30-16:00 
(1.6-31.8 MA-PE 9:00-19:00, LA 9:00-15:00) 

               PUH. 09- 8386600  

	

	 www.nuohoojapojat.com	
info@nuohoojapojat.com	

	
Omakotiyhdistyksen	jäsenille		
	
	
	
Nuohouksen	varaus	kotisivuiltamme	

tai		
puhelimitse	045	6122	774	

2.6.-25.8.



Jätevoimalassamme 1,5 miljoonan ihmisen roskapussit saavat
uuden elämän ympäristöystävällisenä ja edullisena Roskasähkönä.

Omakotiyhdistyksen jäsenille tarjoamme Roskasähköä entistä
edullisempaan jäsenhintaan.

Tutustu: www.vantaanenergia.fi/oky

2KG
ROSKAA

135H
VALOA*

*10W led-lamppu


