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Puheenjohtajalta
– 40 vuotta edunvalvontaa –

Onnea!
0NBLPUJZIEJTUZLTFNNFPOOZUWJSBMMJTFTUJU ZUU OZUWVPUUB
0OOFBZIEJTUZLTFMMFFMJLBJLJMMFK TFOJMMF TJMM TFLPPTUVVUFJTU KBNFJTU 
+VIMJBWJFUFUUJJOTBUBQ JTFOK TFOKBZTU W KPVLPOLBOTTB5VOOFMNBPMJ
M NNJOKBMFQQPJTB+VIMBUPOKVIMJUUVKBPOBJLBKBULBBFUFFOQ JO

Tervetuloa neuvonta- ja keskustelutilaisuuteen aiheena SISU –
Sinun suunnitelmasi säästämiseen ja asuntolainat, joista tulee kertomaan
Ulla Mannila ja Maija Stenius Korson Nordeasta.
Tiistaina 20.11.2012 klo 18.00 alkaen
Paikka: Monitoimikeskus LUMO, Urpiaisentie 14, 01450 Vantaa
Pullakahvit tarjoillaan noin klo 18.50

Tulevaisuus

Korson Omakotiyhdistys sääntömääräinen syyskokous
Aika: tiistai 20.11.2012 klo 19.00 alkaen
Paikka: monitoimikeskus Lumo, Urpiaisentie 14, Vantaa, 01450 Vantaa
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9§:ssä mainitut asiat:
ŔWBIWJTUFUBBOK TFONBLTV UPJNJOUBTVVOOJUFMNBKBUBMPVTBSWJPTFVSBBWBBUPJNJOUBWVPUUB
varten
ŔQ UFU OIBMMJUVLTFOK TFOUFOKBUPJNJOOBOUBSLBTUBKJFOQBMLLJPJTUB
ŔWBMJUBBOIBMMJUVLTFOQVIFFOKPIUBKBTFVSBBWBLTJUPJNJOUBLBVEFLTJKBIBMMJUVLTFOK TFOFU
erovuoroisten tilalle
ŔWBMJUBBOZIEJTUZLTFOFEVTUBKBU4VPNFO0NBLPUJMJJUPO6VEFONBBOQJJSJOKB
paikallisjärjestön kokouksiin ja hallitukseen sekä
ŔWBMJUBBO  UPJNJOOBOUBSLBTUBKBBKB  WBSBUBSLBTUBKBBTFL 
ŔL TJUFMM ONVVUIBMMJUVLTFOWBMNJTUFMFNBUUBJK TFOUFOIBMMJUVLTFMMFWJJNFJTU O  ZIU 
kuukautta ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat. Kokouksessa tehdään myös muut
edustusvalinnat.

Omakotiyhdistyksellämme on tällä
hetkellä kiitettävät lähes 1100 maksanutta jäsentä. Historiaosuudesta näkyy pientalojen määrä Korsossa, joten potentiaalia vielä on.
Alueellemme on suunniteltu lisärakentamista Leppäkorpeen Lahden moottoritien suuntaan, Metsolansuon eteläreunalle, mutta Vallinkylän pellon rakentamisen aloittaminen on siirtynyt mm. radan tärinäongelmien ja koko projektin investoinnin suuruuden vuoksi. Asemakaavan ja rakentamisten aloittamisia seuraamme tarkasti, jotta saamme mahdollisuuden vaikuttaa niihin
osallisuusoikeuttamme käyttäen.

Keskusta-alueelle odotamme mielenkiinnolla uutta suunnitelmaehdotusta, joka on parhaillaan työn
alla. Naapurikuntien puolella tapahtuvia toiminnan tai kaavojen
muutoksia seuraamme myös.
Toivommekin asukkailtamme aktiivisuutta ja reipasta yhteydenottoa, mikäli havaitaan asioita, joissa
Korson Omakotiyhdistys voi olla
osallisena esimerkiksi lausunnon
tai mielipiteen antajana. Olemme
käytettävissänne!
Hannele Puusa-Ruohonen
Ps. Omakotitalkkarimme auttavat
mm. lumen luonnissa talven
mittaan.

TULEVAISUUDEN SUUNTAVIIVOJA

Hallitus

Suomen Omakotiliitto pitää liittokokouksen 17-18.11.2012 Tampereella.
Siellä valitaan uusi liittohallitus ja liittovaltuusto sekä luodaan seuraavan 4-vuotiskauden suuntaviivat.

Korson Omakotiyhdistyks ry:n hallitus
Tehtävä
Puheenjohtaja, viestintävastaava
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Talous- ja jäsenvastaava 2013 alkaen
Talous- ja jäsenvastaava (vuoden loppuun)
Kalustovastaava
Omakotitalkkarivastaava
Projektivastaava
Jäsen
Jäsen

Nimi
Hannele Puusa-Ruohonen
Seppo Pere
Tanja Viljanen
Olavi Räty
Marjatta Arkko
Aimo Gerlander
Olavi Kaipainen
Antero Saarela
Ari Ala-Sippola
Kai Etelämäki

Osoite
Käpäläkuja 7
Lehtolantie 5
Lehtolantie 12
Riekkotie 12 a
Tavitie 4
Haikararinne 10
Kuhankeittäjäntie 3
Naakkakuja 18
Harjalinnuntie 32 O 22
Piisamirinne 4 a

7VPLSBBKBU: Aimo Gerlander (09)872 7234 ja Antero Saarela 050 371 5665
0NBLPUJUBMLLBSJFOWBSBVLTFU 045 111 6737
T IL²QPTUJetunimi.sukunimi@korsonoky.ﬁ jäsentiedote: kotilainen@korsonoky.ﬁ

ŔXXXLPSTPOPLZţ

Nyt marraskuussa 65-vuotiaalla valtakunnallisella kattojärjestöllämme
Suomen Omakotiliitolla on liittokokous, jossa päätetään tulevaisuuden suuntaviivoista seuraavaksi nelivuotiskaudeksi ja pidemmällekin. Liiton tavoitteena on mm.
vahvistaa asiantuntijan asemaansa
valtiollisessa ja kunnallisessa päätöksenteossa. EU:n tulevat direktiivit vaikuttavat pientalorakentamiseen ja –asumiseen energiatodistuksen käyttöönotolla. Lähinnä
energiatodistuksella haetaan vertailtavuutta kiinteistönkaupassa ja
–vuokrauksessa. Tavoitteena tulisi
pikemminkin olla energiatehokkuuteen pyrkiminen puolueettomalla neuvonnalla ja valistuksella,

sillä kuluttajat ovat kiinnostuneita
energiatehokkuuden lisäämisestä.
Mielenkiintoiset ajat ovat edessä.

Puhelin
0400 416 726
040 777 1023
040 591 4088
0400 321730
050 553 7008
(09) 872 7234
(09) 872 9075, 040 523 3823
050 371 5665
050 559 1679
050 500 3617, (09) 872 2929

Ps. uusi hallitus löytyy kotisivuilta
syyskokouksen jälkeen

Omakotiliitossa on vuoden ajan
valmisteltu ja luotu kehitysohjelmaa. Sen hyväksyminen liittokokouksessa on tärkeimpiä asioita
2013–2016 välisenä aikana, josta
liittokokousedustajat tulevat tekemään päätöksen.
Kehitysohjelmassahan on tarkoitus
perustaa neljä (4) aluetoimistoa
eri puolille Suomea tukemaan lähipiirien ja samalla yhdistysten toimintaa. Liikkeelle lähdettäisiin yh-

dellä aluetoimistolla, joka sijoittuisi
Pohjois-Suomeen. Liittovaltuusto
hyväksyi kokouksessaan jo määrärahan ja suunnitelma on käynnistetty konsultin kartoittamana. Kun
näin laajamittaisesta toiminnasta
on kyse, se kyllä tarkoittaa rahoituksellisia toimenpiteitä kuten mm.
jäsenmaksun korotusta.
Arvoisat lukijat, korotukseksi ehdotetaan 3 €, joka kattaa koko
kauden 2013-2016 (0,75€/v). Miten se kerätään? Ehdotus on, että
kertakorotuksena ensimmäisenä
vuonna.
Liiton toimistoon on kesän aikana
palkattu kaksi henkilöä operatiivi-

seen toimintaan. Uudet henkilöt
ovat liiton toiminnanjohtaja Kaija
Savolainen ja talous- ja kehittämispäällikkö Katja Keränen.
Kaiken edellä kerrotun päättää liittokokousedustajat
Tampereella.
Toivon ja uskon, että liittokokousedustajat ajattelevat positiivisesti
ja ovat valmiita kehittämään Suomen Omakotiliittoa entistä vahvemmaksi omakotiasujan ainoana
edunvalvojana Suomessa.

Kai Etelämäki
Suomen Omakotiliitto ry.
Liittohallituksen jäsen
XXXLPSTPOPLZţŔ

Tapahtumia Korsossa talvella 2012

Tullaan tutuksi
PUHDAS ILMA HELPOTTAA!
Rainbow puhdistusjärjestelmä puhdistaa tehokkaasti kodin sisäilman veden läpi. Laitteen voima piilee separaattorissa, joka
tekee ilmasta niin painavaa, että se painuu veden pinnan alle.
Vesi on luonnon oma suodatinjärjestelmä ja sinne sitoutuu sisäilmasta pienimmätkin pölypartikkelit, hajut, bakteerit ja jopa
osan viruksista. Rainbow on monipuolinen laite, sillä saamme
kotiin tai toimistoon myös muun muassa suolahoitoa. Samassa
laitteessa on myös imurintoiminnot, sängyn ja mattojen syväpuhdistus, vakumointi ja paljon paljon muuta. Rainbow tutkitusti edistää terveyttä.
Rainbow puhdistusjärjestelmä on ollut maailman markkinoilla
jo 80 vuotta ja Suomessa yli 30 vuoden ajan. Uusin Rainbow
E2 on laitteen viides versio. Rainbow on se aito ja alkuperäinen
puhdistusjärjestelmä.
Rainbow puhdistusjärjestelmän maahantuonti tuli Vantaan Korsoon viisi vuotta sitten. Rainbow muutti uusiin tiloihin vuoden
2012 alusta osoitteeseen Merikotkantie 2. Tähän mennessä toimistot on avattu myös Kuopioon ja Oulunsaloon.
Tarvitsemme Etelä-Suomen alueelle uutta myyntihenkilökuntaa. Ota rohkeasti yhteyttä!
Lisätietoja: www.rainbowsystems.ﬁ
Tervetuloa tutustumaan tiloihimme!

^ŽŚǀĂƚũĂŵĂĂƚŽƚƉƵŚƚĂŝŬƐŝ͊
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Tarjoamme mattojjen pesun Korson Omaakotiyhdistys
ry:n jäsenille nyt
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Maria Martin: 050 4644 752
tai www.jyrkihoyry.ffi
Jyrki Höyry Oy Näsintie 5, 06100 Poorvoo Puh: 050 555 9430 tai www.jyrkihoyrry.fi.
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Korson Omakotiyhdistys
osallistuu Korso-Seuran
ja sen jäsenyhdistysten
tapahtumiin. Seuratkaa
kotisivuja ja Lumon
ilmoitustaulua.

Korson Omakotiyhdistys ry:
20.11.12 klo 18.00 Neuvonta- ja keskustelutilaisuus aiheena SISU –
Sinun suunnitelmasi säästämiseen ja asuntolainat, joista tulee kertomaan Ulla Mannila ja Maija Stenius Korson Nordeasta.
Kahvitarjoilu noin klo 18.50, Lumo
20.11.12 klo 19.00 Korson Omakotiyhdistys ry:n syyskokous, Lumo
Vastuujärjestäjänä Korso-Seura:

Koirankakat
roskiin ei kaduille!

21.11.12 Tervetuloa syyskokoukseen klo 17-18.30. Kahvit juomme klo
18.30-19.
21.11.12 Turvallinen Korso -asukasilta klo 19–21. Mm. pimeäkävelyn
yhteenveto. Lisätietoja taina.ketomaki@ﬁmnet.ﬁ.
1.12.12 Joulukadun avajaiset klo 15. Lisätietoja lea.heikkila@evl.ﬁ.
16.12.12 Joulupolku klo 15–18. Lisätietoja ruohonen.irja@gmail.com.

Omakotiyhdistyksemme vuosikokouksessa on ollut puhetta
ympäristömme viihtyisyydestä ja
siisteydestä. Se sisältyy myös toimintasuunnitelmaamme.
Talvi on tulossa ja lumi peittää jäljet.
Mutta kevät paljastaa jälleen roskaamisen ja myös koirien jätökset.
Kannattaa jo nyt osallistua talkoisiin
antamalla koiranulkoiluttajille mahdollisuus tiputtaa suljettu kakkapussi lähimpään roskikseen.
Seuraavassa lainaus idean kehittäjien Johanna Hulkon ja Jussi
Kallioniemen kotisivuilta
www.koirankakkaroskis.ﬁ.

Mikä on
Koirankakkaroskis?
,PJSBOLBLLBSPTLJTPOQJFOUBMPOVMLP
SPTLJT KPIPOSPTLJLTFOPNJTUBKBPO
BOUBOVUPIJLVMLFWJMMFLPJSBOVMLPJMVUUB
KJMMFMVWBOQVEPUUBBLPJSBOLBLLBQVTTJJO
OPVLJUVUQ²L MFFU

Miksi
Koirankakkaroskis?
:LTJTVVSJNNJTUBPOHFMNJTUBQJFOUBMP
BMVFJMMBPO FUU NJTT OFJPMFSPTLB
LPSFKBLBLLBQVTTFKBWBSUFO,VOLPJ
SBOTBUVPUPLTJBLVMKFUUBB UBMWFMMB
QBLLBTFTTBO QJUK TT UPJNJUVLTFO
MJT ZT WJJEFOLJMPNFUSJOMFOLJOZNQ SJ
LBUVKB IVPOPMMBUVVSJMMBLBLBUMFWJ W U
IJVUVOFFTUBQVTTJTUBLFOHJMMFKVVSJLVO
Q TFFUBBTLPUJLBEVMMFFO+PTSPTLJLTJB
PMJTJFOFNN O VTFBNNBUMFNNJLLJ
FOT MFOLJUU K ULFS JTJW ULPJSJFOTBM K U

Korso-Seuran tarvikelainaamoon kannattaa käydä tutustumassa.
Valikoima ja lainausohjeet löytyvät www.korsoseura.ﬁ. Korsolaisille
seuroille lainaus on maksutonta.

Korson Omakotiyhdistyksessä on jo noin 1.100 jäsentä!

LIITY NYT – TÄYDET
JÄSENEDUT
KÄYTETTÄVISSÄ JO
LOPPUVUONNA 2012

L E I K K A A

I R T I

Nyt kannattaa liittyä jäseneksi: marras- ja joulukuussa liittyneiltä ei veloiteta
jäsenmaksua loppuvuonna 2012!
Käy tutustumassa Suomen Omakotiliiton www.omakotiliitto.ﬁ ja
Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piirin www.omakotiliitto.ﬁ/uusimaa
neuvottelemiin etuihin. Korson Oky:n edut löydät tästä tiedotteesta ja
kotisivuiltamme www.korsonoky.ﬁ. Saat täydet jäsenedut näyttämällä korttiasi!

P I T K I N

K A T K O V I I V A A ,

T Ä Y T Ä

J A

LIITTYMISKORTTI
Olen paremman asumisen kannattaja ja haluan liittyä Suomen Omakotiliiton paikalliseen jäsenyhdistykseen. Lähettäkää minulle jäsenkortti sekä
tilisiirto jäsenmaksun maksamista varten. Osallistun samalla arvontaan.

L Ä H E T Ä

H E T I !

Omakotiliitto
maksaa
postimaksun

Syntymävuosi

Etu- ja sukunimi
Lähiosoite
Postinumero ja –toimipaikka

Suomen Omakotiliitto ry

Puhelin

Tietojani ei saa käyttää
suoramarkkinointiin.

Sähköposti

Tunnus 5005655

Paikallisyhdistyksen nimi (täytä, mikäli tiedät nimen)

00003 VASTAUSLÄHETYS

Jäsenhankkijan jäsennumero (täytä jos tiedät)

Asun
omakotitalossa
rivitalossa
paritalossa

Aion hankkia omakotitalon
Minulla on vapaa-ajan asunto
kunnassa
Haluan liittyä myös vapaa-ajan asukkaiden yhdistykseen.

Suomen Omakotiliitto ylläpitää keskitetysti jäsenrekisteriä paikallisyhdistysten jäsenistä. Omakotiliitto voi luovuttaa jäsenen osoitetiedot tapauskohtaisen
harkinnan perusteella ja kertaluontoisesti liiton yhteistyökumppanille. Kyse on tällöin jäsenetujen ja -palvelujen markkinoinnista kirjeitse mutta joskus myös
puhelimitse. Jos et halua jäsenetumarkkinointia, voit asettaa suoramarkkinointikiellon esimerkiksi sähköpostilla toimisto@omakotiliitto.ﬁ tai nettilomakkeen avulla
www.omakotiliitto.ﬁ/jasenhakemus/osoitteenmuutos. Jos haluat poistaa suoramarkkinointikiellon, se onnistuu edellä mainituin tavoin.

XXXLPSTPOPLZţŔ

Kiinteistöverotukseen muutoksia
Tule ja nauti hyvistä hinnoista ja valtavista valikoimista.
Korson Omakotiyhdistys ry -jäsenkortilla
10 % alennus normaalihintaisista tuotteista!

–

0
1

%

   #   
À
  "" " #!!!
0207 -alkuisiin numeroihin soitetut puhelut maksavat 8,28 snt/puhelu + lankaliittymästä 7,00 snt/min ja matkapuhelimesta 17,00 snt/min. Sis alv.
ŔXXXLPSTPOPLZţ

Kunnalle menevä kiinteistövero on
omakotiasukkaan suurimpia yksittäisiä menoeriä. Vero lasketaan erikseen maapohjasta ja rakennuksista.
Varsinkin vanhemmissa omakotitaloissa veron määrässä korostuu tontin osuus, koska rakennuksen arvoa
pienentävät tehdyt ikävähennykset.

Omakotiliitto nosti juuri käytyjen
kuntavaalien yhdeksi vaaliteemaksi
kiinteistöveron tuoton käyttämisen
infrastruktuurin ja alueiden palvelutoiminnan kehittämiseen. Samalla
katsottiin kuntien voivan osoittaa
pientaloasumismyönteisyytensä pitämällä veroprosentit alhaalla.

Pääkaupunkiseudulla maan arvo
on korkeimmillaan, mikä näkyy vertailtaessa kiinteistöveron määrää eri
kunnissa. Vantaalla tyypillisen omakotitalon kiinteistövero on Omakotiliiton selvitysten mukaan noin 700
euroa/v.

Omistajan vastuuta kasvatetaan
Ensi vuonna on verotusmenettelyyn tulossa muutoksia, jotka kasvattavat omakotiasukkaan vastuuta
kiinteistöverotuksen pohjana olevien tietojen oikeellisuudesta.

Kiinteistöt ovat kunnille tulevaisuudessakin houkutteleva verotuskohde: Ne eivät voi karata veroparatiiseihin, tuottavat tasaisen, vuosittain
kasvavan tulovirran ja meille on
uskoteltu, että kiinteistöverotus on
Suomessa kansainvälisesti katsoen
alhaista.

Tähän asti verovelvollinen on saanut keväisin kiinteistöveroselvityksen, jonka virheellisiin tietoihin on
voinut tehdä vapaamuotoisen oikaisun. Mitään velvollisuutta esim.
verovelvolliselle epäedullisen oikaisun tekemiseen ei kuitenkaan
ole ollut. Lainmuutoksen jälkeen
verovelvollinen saisi esitäytetyn

veroilmoituksen, jonka tiedot tulee
tarkistaa. Jos siinä on virheellisyyksiä, esim. talon pinta-ala on väärä,
jokin rakennus puuttuu kokonaan,
peruskorjausta ei ole huomioitu tai
varustelutaso on noussut, tulee korjaukset tehdä kiinteistötietojen ilmoittamiseen tarkoitetulla lomakkeella tai yksinkertaisissa tapauksissa vapaamuotoisesti. Jos korjauksia
ei tehdä, katsotaan ilmoittajan nykytilanteesta poiketen itse antaneen
tiedot verottajalle. Korjausvelvoite
ei kuitenkaan koskisi seikkoja, joista
verovelvollisen ei voida edellyttää
olevan selvillä.
Virheellisistä tiedoista voi olla seurauksena veronkorotus, joten veroselvitys on syytä tutkia huolellisesti.
ŔTeksti Olavi Räty

MINÄ Korsolainen
tonttien säilyttämistä. Ostamamme
tontti oli iso ja nimeltään sopivasti
Ollila. Saimme säilyttää tontin kokonaisena, vaikka asemakaavan tultua
voimaan kaupungin taholta ehdotettiin tontin jakamista kahtia.

Vaimoni sanoi heti, vai oliko se
Sinuhe Egyptiläinen, että ”Ihminen
sopeutuu ja alkaa luoda itselleen
juuria”
Vuonna 1978 ostimme Korsosta
omakotitontin. Sitä ennen asuimme Keravan Kannistossa. Asuessamme kerrostalossa tuli mieliteko
ostaa iso pientalotontti, jossa voisi
kasvattaa puita, pensaita ja kukkia.
Kiertelimme lähiseutua ja katselimme myytäviä omakotitontteja. Korsossa tällä alueella oli myynnissä
useita tontteja, joiden hinnat olivat
kohtuullisia, koska aluetta ei oltu
vielä asemakaavoitettu. Oli voimassa rakennuskaava, joka suosi isojen

Alue oli entistä rautatieläisten lomamökkialuetta, joka oli hoidon
puutteesta metsittynyttä. Tonttimme puut olivat osaksi sahatavaraksi
sopivaa puustoa. Keravalla ja Tikkurilassa oli sahausﬁrmat, joten puutavara oli helppo viedä sahalle. Osa
talon puutavarasta saatiin oman
tontin metsästä.
Rakentaminen aloitettiin vuonna
1981 ja talo valmistui vuoden 1982
vapuksi. Talosta tuli hieman erilainen kuin ympäristön talot. Anoppi
sanoi sen ensi kertaa nähdessään
”mikä kanala, olisit samanlaisen rakentanut kuin tuossa naapurissa”.
Naapuristossa oli paljon rintamamiestalojen tyyppisiä taloja, joita
suosittiin sodan jälkeen. Minulla oli
kuitenkin tavoitteena jotain erilaista.

Löysin Keravalta nuoren arkkitehdin, joka oli juuri valmistunut. Yhdessä suunnittelimme piirustukset.
Nyt on jo vuosi 2012 ja 30 vuotta
on tullut täyteen, enkä ole vieläkyllästynyt omakotiasumiseen. Unelma on toteutunut. Pihan rakentaminen on kuitenkin edelleen kesken. Ei se haittaa. Kukkia ja puita
on tullut kasvatettua ja hyvin ne
näyttävät viihtyvän kanssamme.
Kaupunginosa on muuttunut metsäisestä omakotialueesta isoine
tontteineen kaupunkimaisemmaksi. Tontit ovat pienentyneet ja uusia
taloja on rakennettu tiheään.
Lapsenlapsemme viihtyvät usein
mummin ja ukin luona. Uusi sukupolvi on oppimassa viihtyisää omakotiasumistapaa ja pihanhoitoa.
Nurmikon leikkuu sujuu 9-vuotiaalta tyttärenpojalta. Myös porkkanoita ja herneitä kasvatetaan mummin
ja ukin kasvimaalla.
Ŕ5FLTUJ0MBWJ,BJQBJOFO
XXXLPSTPOPLZţŔ

Vuosien varrella
käsiteltyjä asioita
Omakotiyhdistys on tehnyt vuosien saatossa lukemattomia esityksiä alueen toimivuuteen, asumiseen, turvallisuuteen, vehreyteen, liikenteeseen ja
palveluihin liittyviä lausuntoja, mielipiteitä, valituksia ja - kiitoksiakin on annettu.

,VWB-BVSJ-FQQ OFO 7BOUBBOLBVQVOHJONVTFP

Yhdistyksen
perustaminen
:IEJTUZTQFSVTUFUUJJOLeppäkorven PienkiinteistötŊOJNJ
TFO ,PLPVTQ UUJ 
FUU ZIEJTUZTMJJUUZZK TFOFLTJ
4VPNFO1JFOLJJOUFJTU²MJJUUPPO 
LVOSFLJTUFS²JOUJPOTBBOVU
MBJOWPJNBO

Korson
Omakotiyhdistyksen
historiikki vuosilta
1972 – 2012
Osa 2 | vuodesta 1993-2012

,PLPVTIZW LTZJ4VPNFO
1JFOLJJOUFJTU²MJJUUPSZOK TFO
ZIEJTUZTUFONBMMJT OO²U
#T OO²U KPJEFONVLJBBO
ZIEJTUZLTFOUBSLPJUVLTFOBPO
UPJNJBQJFOLJJOUFJTU²OPNJT
UBKBJOKBŊIBMUJKPJEFOZIEZTTJ
UFFO WBMWPBIFJE OZMFJTJ KB
QBJLBMMJTJBFUVKBBOTFL FEJTU 
IFJE OLJJOUFJTU²OPNJTUVTUB
KBIBMMJOUBLPTLFWJBIBSSBTUVL
TJBBO
:IEJTUZTNFSLJUUJJO
ZIEJTUZTSFLJTUFSJJO 
OSP

Kotilaisen numerosta 1/2012 saatiin lukea Korson
Omakotiyhdistyksen historian 20 ensimmäisestä
vuodesta. Vieressä perustamisen tärkeät ajankohdat.
Osa 2 täydentää historian vuosilta 1993-2012.
Teksti: Hannele Puusa-Ruohonen

Ŕ,PSTPONBBVJNBMBBPOQBSBOOFUUVNNBMVF 
toimikunnan tuella viihtyisäksi kesäkeitaaksi
Ŕ,VMPN FOU ZUU²N FOIBJUPJTUBLJSKFMN²JOUJ 
tuotti kaupungin kustantamat digiboxit kymme
nille omakotitaloasukkaille takaamaan tv-kuvan
näkyminen
Ŕ7VPTBBSFOSBEBOMJOKBVLTFONVVUUBNJOFO
kokonaan pois asutuksen alta
Ŕ,FSBWBO4BWJPJOM KJUZTBMVFFOTVVOOJUUFMVO
seuraaminen ja mm. hajuhaitoista raportoitiin.
Ŕ,JWJNVSTLBBNPKFOQZSLJNZTUVMMB,PSTPOBMVFFO
rajoille on ollut lausunnoilla.
Ŕ,FMBUJFONFUBMMJNVSTLBBNPOKBIBLFUUBNPO
haitat ovat puhuttaneet kauan ja ovat taas ajan
kohtaisina esillä.
Ŕ,BOUBBPOPUFUUVNFMVIBJUUPJIJO,PSTPOBMVFFMMB
Korso rajautuu Tuusulan ja Lahden moottoritei
den, junaradan ja lentokentän melujen, hajujen
ja pölyjen alueelle.

Ŕ7BOIBMUBNBBOUJFTJMMBMUB,PSTPOŐ5POBWBOŐLFW UUVMWB
O ZUUJWVPOOBU MMBJTFMUB
,VWB7JMKP*NNPOFO

Korso on kasvava
asuinalue
Ja viihtyisä sellainen, joten täällä halutaan edelleenkin asua, ja uusia on muuttamassa Korson
alueelle. Korson kolmen rajanaapurikunnan kanssa
pyritään tiiviiseen yhteistyöhön, mikä edellyttää
asianmukaista naapurikuntien kuulemista riittävän
ajoissa. Uutta kaupunkirataa rakennettiin halki
Korson vuonna 2004 ja uusi neljäs raide varmistui.
Vallinkylän Urpian seisake muuttui alikuluksi riittävien matkustajamäärien puuttuessa.
Raja-alueiden kunnioittamisessa tulee muistaa ajatus siitä, että aina jonkun takapiha on jonkun toisen
etupiha.
Vuonna 2007 voimaan astunut yleiskaava puhutti eniten. Asukkaiden mielipiteitä kysyttiin ja niistä
tehtiin kokoomalausunto maankäytölle. Itä-Uudenmaan maakuntakaava on ollut valmisteilla ja on valmistumassa 2012.
Korson sijainti lähellä lentokenttää, hyvien ja sujuvien juna- ja moottoritieyhteyksien varrella tekee Korsosta vetovoimaisen paikan asua. Korsolla
on vehreyttä ympärillään, ja luonto on tärkeä osa
pientaloasumista. Korson Omakotiyhdistys ry tekee
osaltaan parhaansa pitääkseen Korson haluttuna
paikkana asua.

Ŕ3BLFOOFNVVUPLTFONBBMUBQBLPMJT TJ)FMTJOHJO
TFVEVOW LJN S 4FVUVTVVOOJUFMNJTTBWBSBVEVUUJJOIVJNJJOLBTWVO LZNJJO NJL O LZZNZ²T
WVPEFOZMFJTLBBWBTTB
,VWB-BVSJ-FQQ OFO 7BOUBBOLBVQVOHJONVTFP

Yhdistyksen puheenjohtajat (2):
Ŕ.BSUUJ&TLFMJOFOWVPTJOB
Ŕ,BJ&UFM N LJWVPTJOB
Ŕ4FQQP1FSFWVPTJOB
Ŕ)BOOFMF1VVTB3VPIPOFOWVPOOB
>> jatkuu seur. sivulla

ŔXXXLPSTPOPLZţ
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Vuosien varrella yhdistys on osallistunut alueen kauneimman
pihan kilpailuun. Niitä ovat olleet vuosina 1993-2004 (osa 2):






Kaarlo Vitakoski, Viklokuja 6
Virpi ja Jouko Hynninen, Kuhankeittäjäntie 10
Ritva ja Kai Etelämäki, Piisamirinne 4 a
Ulla ja Pekka Aalto, Kyyhkyrinne 1
Pirjo ja Raimo Jalonen, Kauriintie 15
Pihakilpailua VOK:in toimesta ei enää ole järjestetty, tosin
emme ole VOK:in jäseniäkään.

MUUTA TOIMINTAA ENNEN JA NYT

Tuotamme kaukolämpöä ja
sähköä kierrätykseen kelpaamattomasta sekajätteestä
ympäristöä ja luonnonvaroja
säästäen. Jätevoimala
valmistuu vuonna
2014.

ympäristösertiﬁoitu yritys.

1998 13.10. Vantaan Energian silloinen myyntipäällikkö Ilkka Reko kertoi sähkömarkkinatilanteesta ja Vantaan Energian
sähkönmyyntitarjouksesta yhdistyksen jäsenille.
1999 8.11. Vantaan kaupungin kunnallistekniikan suunnittelupäällikkö Heikki Pajunen kertoi Korson keskustan
rakennussuunnitelmista, Korso-Rekolan kohtaamisraiteen rakentamisesta ja Korson kunnallistekniikan hankkeista.
2000 – luku
2000-luvulle siirryttiin uudistukset tähtäimessä.
2002 Kulomäen täyttömäki puhutti asukkaita ja nimenomaan TV-kuvan katoaminen.
2004 Pientaloasukkaille pidettiin mm. luento Kevään tärkeistä puutarhatöistä.
Esiteltiin Vuosaaren satamarataa asianosaisille.
2005 Vantaan yleiskaavaluonnos tuli nähtäville. Yhdistys otti kantaa asuntoalueiden kaavoitukseen nimenomaan
Korson suuralueella.
2006 Saatiin vinkkejä perintösuunnitteluun.
2007 Neuvoja saatu aiheesta Miten hoitaa omaisuuttaan ja varautua tulevaisuuteen.
2008 Pidettiin Sijoitus- ja asuntomarkkinakatsaus.
2009 Kuultiin, miten Jätevoimalla torjutaan ilmastonmuutosta. Tietoa saatiin lämpöpumpuista tukemaan
energiansäästötavoitteita.
2010 Kiinteistö- ja tonttikaupasta kuultiin ja Omakotiliitosta tultiin kertomaan mitä muutoksia uusi energialaki tuo
tullessaan.
2011 Kuultiin palomestarin tietoisku joka kodin onnettomuuksien ehkäisyyn. Suomen Omakotiliitosta tultiin kerrottiin tavoitteita
asumiskustannusten alentamiseksi.
2012 Aluearkkitehti valotti lyhyesti Korson alueen tulevia suunnitelmia.

Vantaan Energia on luotettava ja vastuullinen

YHDISTYKSEN TOIMINTAAN LIITTYVIÄ TEEMAILTOJA JA JÄSENTILAISUUKSIA (osa 2):

Jäte
palaa
energiaksi

ORGANISATION
CERTIFIED BY

Ŕ4JJWPVTUBMLPPULFW JTJOZIUFJTUZ²TT 7BOUBBOLBVQVOHJOQVJTUPPTBTUPO
ja muiden Korson yhdistysten kanssa.
Ŕ+PVMVBTLBSUFMVBL TJU²JEFOKBMFJQPNJTFONFSLFJTT
Ŕ1JIBLJMQBJMVUQJEFUUJJOKPLBUPJOFOLFT 0OWBMJUUVKBQBMLJUUV,PSTPOLPMNF
kauneinta pihaa.
Ŕ,BTWJFOWBJIUPQ JW ŊUBQBIUVNB KPTTBWBJIEFUBBOIBSWFOOFUUVKBUBJWBJLLB
istutettuja taimia ilman rahaa, alkoi 2003.
Ŕ-JOOVOQ²OUU²UBMLPPULPLPQFSIFFMMFBMLPJWBU-FQQ LPSWFOLPVMVMMB
keväällä ja järjestettiin pikkupurtavan voimalla koulun remonttiin saakka.
Sen jälkeen on naputeltu Veto-markkinoilla toukokuussa.
Ŕ0.",05*5"-,,"3*UPJNJOUBBMLPJPSHBOJTPJEVTUJ KPMMPJO,PSTPO0LZ
palkkasi ensimmäisen talkkarin. Tarkoituksena on auttaa ikääntyviä pientaloasukkaita pärjäämään kotona pidempään tekemällä esim. lumitöitä tai
kodin pieniä askareita. Omakotitalkkarit ovat vantaalaisia pitkäaikaistyöttömiä.
Ŕ7 MJOFWVPLSBVTPOLFIJUUZOZUIFMQQPL ZUU²JTUFOKBUFIPLLBJEFOMBJUUFJEFO
myötä. Kaikki laitteet eivät ole järeää kalustoa, vaan esim. kasvikuivurilla saa
syksyn omena- ja sienisadon talteen.
Ŕ 6TFBOBLFT O ZIEJTUZTPOK SKFTU OZULFT UFBUUFSJSFULFOQ JW NBULBO
päähän.
Ŕ:IEJTUZTPOOFVWPUFMMVUZSJUZLTJMU SBIBOBSWPJTJBFUVKBK TFOJTU²MMFFO

SÄHKÖASENNUKSET
Pohjolan Sähkö Oy

Kimalaisentie 10
01490 Vantaa
puh. 010 4707 290
gsm. 0400 559 508
Internet. www.pohjolansahko.fi

ŔXXXLPSTPOPLZţ
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Korson Omakotiyhdistys ry vietti
toimintansa 40-vuotista juhlaa sen
yhdistysrekisteriin merkitsemispäivänään
lauantaina 6.10.2012 Korson Lumossa

Ŕ"MMBWBTFNNBMUB)BOOFMF1VVTB3VPIPOFO .BSKBUUB"SLLP 5BOKB7JMKBOFO 3BJNP7JMKBOFO ,BJ&UFM N LJ 
"JNP(FSMBOEFSKB4FQQP1FSF&TUZOFJO PMJWBU"OUFSP4BBSFMBKB,BSJ4VPSBOUB

Juhla aloitettiin nauttimalla perinteiset Korson Marttojen emännöimät
kakkukahvit ravintola Villiankassa,
mistä siirryttiin seuraamaan ohjelmaa Lumo-saliin. Suomen lippu
toivotti jo pihalla sekä salin ovella
tulijat tervetulleiksi.
Ohjelma alkoi yllätyksellä, jonka aiheutti työasussa lavalle marssinut
kurtun soittaja. Mukavan jutustelun ja Metsäkukkien jälkeen ”vierailijaksi” paljastui hallituksemme pitkäaikainen jäsen Kai Etelämäki!
Ohjelma jatkui puheenjohtaja Hannele Puusa-Ruohosen kerratessa
ŔXXXLPSTPOPLZţ

menneiden vuosikymmenten tapahtumia ja yhdistyksen ja Korson
kehitystä. Todettiin monikymmenkertainen jäsenkasvu 1970-luvun
alun 15:sta aina juhlapäivän 1093
jäseneen saakka. Kasvua on edelleen odotettavissa, sillä Korso on
kehittyvä pientalovaltainen viihtyisä
kaupunginosa Vantaalla.
Suomen Omakotiliiton vt. toiminnanjohtaja Juha Saarimäki piti arvokkaan juhlapuheen. Hän kohdisti
puheensa tulevaisuuteen ja kehitykseen, johon Suomen Omakotiliittokin suuntaa tulevalla liittokaudella.

Uudenmaan piirin puheenjohtaja
Ari Rehnfors toi koko piirin onnittelut, kuten naapuriyhdistykset
Rekola-Asola Juha Hirvosen ja
Nikinmäki Eero Niemelän johdolla. Korso-Seuran tervehdyksen toi
Eija Pere. Onnitteluadresseja oli
tullut kaupungilta, muilta yhdistyksiltä ja yhteisöiltä sekä jäseniltämme.
Tilaisuudessa huomioitiin yhdistyksen ja jäsenistön hyväksi vapaaehtoista työtä tehneitä toimihenkilöitä. Kultaisen ansiomerkin
sai yli kolme vuosikymmentä toi-

minnassa mukana ollut Aimo Gerlander. Muita huomioituja olivat
Kai Etelämäki, Marjatta Arkko,
Seppo Pere, Antero Saarela sekä
tilintarkastajat Kari Suoranta ja Raimo Viljanen.
”Korson Kaisa” alias Raili Eronen
esitti monologin, näyttelijä Anne
Nielsen ja hanurimestari Merja
Ikkelä musisoivat ”Rakasta, kärsi
ja unhoita” ohjelmallaan, Korson
eläkeläiset esittivät näytelmän
”Kyllä miesten passaa” sekä lopuksi Korson Pumppuveikot soittivat
kevyttä tanssimusiikkia.

Oli ilahduttavaa nähdä paikalla
satapäinen jäsenten ja ystävien
joukko. Tästä on hyvä jatkaa tulevaisuuteen, olla uudistuva ja kasvava yhdistys, jonka lausunnoilla
on myös painoarvoa mm. kunnan
päätöksenteossa. Yhdistys on juuri
niin voimakas kuin sen jäsenistö.
Lämmin kiitos kaikille juhlaan osallistuneille ja järjestelyissä mukana
olleille!

Ŕ5FLTUJ)1VVTB3VPIPOFO
Ŕ,VWBU+VIB)JSWPOFOKB
)1VVTB3VPIPOFO

Korson Omakotiyhdistys ry
hallitus
XXXLPSTPOPLZţŔ

Nordea Pankki Suomi Oyj

Omakotitalkkarit

Tule laatimaan
säästämisen
kunto-ohjelma
Hyvä suunnitelma antaa ryhtiä säästämiseen, olipa
tavoitteesi mikä tahansa. Tule tutustumaan kolmiportaiseen kunto-ohjelmaan.
1. Säästä vararahastoon pahan tai hyvän päivän varalle.
2. Tee vaurastumissuunnitelma ja sijoita tai säästä
kuukausittain.
3. Varmista eläkepäivien elintaso ja nauti elämästäsi.
Varaa aika tapaamiseen konttorille saman tien.
Soita 0200 3000 (pvm/mpm) ma–su 24h/vrk tai
pyydä yhteydenottoa osoitteessa nordea.ﬁ.
Maakotkantie 12
Vantaa-Korso
nordea.fi

KAIKKEA EI TARVITSE
TEHDÄ ITSE.
Ammattitaitoiset ja luotettavat
asentajamme toteuttavat sekä
suuret että pienet remontit!

Teemme sen mahdolliseksi

Yhdistykseemme on palkattu omakotitalkkareiksi Mervi Pakarinen, Eero Pakarinen ja puutarhuri Mika Vaara.

Jäsenpalveluna omakotitalkkareilta apua puutarhaan,
klapihommiin, siivoukseen, lumitöihin yms.
Talkkarimme ovat monitaitureita ja Mika
Vaara on ammatiltaan puutarhuri. Kannattaa käyttää heidän tietojaan ja taitojaan.
Talvea ja kevättä varten on hyvä hoitaa piha kuntoon ja mm. kasvien peittämiset hyvissä ajoin ennen pakkasia.
Runsaslumiset talvet ovat painaneet
pensaita ja katkoneet niitä. Talkkarimme voi vaikka naputella tuet rodoille
ja muille niitä tarvitseville. Omenapuut
kannattaa suojata tavallista korkeammalta, sillä puput ovat kuorineet niitä
paksun lumen ansiosta varsin ylhäältä.

Yhdistyksellä on jäsenilleen mm. klapikone vuokrattavana pöllien pienentämiseen.
Omakotitalkkarin tehtäviin kuuluvat
mm. pihatyöt, pensaiden leikkaus, puiden pilkkominen, lumen luonti, kodin
pienimuotoiset kunnostustyöt, siivous,
ikkunoiden pesu ja asiointi. Ammattityöt ja vaaralliset työt eivät kuulu toimenkuvaan.
Talkkarin työaika on kello 9.00 – 15.00.
Minimiveloitus ja -työ yhdellä asiakkaalla on vähintään 2 tuntia (16 €), ja 8 €

seuraavilta tunneilta. Laskutus tapahtuu pankkisiirrolla.
Huom! Korvaus työstä on kotitalousvähennyskelpoinen.
Omakotitalkkarit tilataan puhelinnumerosta on 045 1116737, jolloin voitte suoraan sopia tehtävistä töistä.
Hyvää yhteistyötä toivottavat
Omakotitalkkarit Mervi Pakarinen,
Mika Vaara ja Eero Pakarinen !

Talkkaritoiminnan vastaava Olavi Kaipainen puh. 040 5233823 tai 09-8729075

Talkkaritilaukset puh. 045 1116737

Lainauskalusto
Yhdistys vuokraa edullisesti jäsenilleen
seuraavia pienkoneita:
Hyödynnä kotitalousvähennys remontiss
asi.
Voit vähentää 45% arvonlisäverollisesta
W\|NRUYDXNVHVWD/LVlWLHWRDZZZYHURÀ


KYSY ASENNUSPALVELUA!
6LOYDVWLQWLH9DQWDDZZZNUDXWDÀYDQWDDQSRUWWL
3DOYHOHPPHPDSHODVX3
ŔXXXLPSTPOPLZţ

ŔKlapikone 20 € / vrk
sähkökäyttöinen järeän pöllin lisävrk –50%
pilkkomiseen.Mukana halkaisuristikko.
Ŕ Oksasilppuri 10 A 10 € / vrk
ŔOksasilppuri 16 A 15 € / vrk
ŔOksasilppuri 10 A hidas 15 € / vrk
ŔPensasleikkuri 10 € /vrk
ŔNurmikkojyrä 5 € / vrk lisävrk –50%
ŔKasvikuivuri 10 € / 3 vrk
Turvallisuus- ja käyttöopastus vuokraajilta.
Tiedustelut: Aimo Gerlander, puh. (09) 872 7234
ja Antero Saarela, puh. 050 3715665
XXXLPSTPOPLZţŔ

Espoo:
Martinsillantie 2, puh. 5465 1200
Helsinki:
Kalevank. 29, puh. 5465 1300
Sahaajank. 44, puh. 5465 5400
Arkadiankatu 31, puh. 5465 1380
Kerava:
Santaniitynkatu 1, puh. 5465 1800
Vantaa:
Petikontie 5, puh. 5465 1500

PUHDAS
JA
RAIKAS
KOTI!
Fiksut ihmiset käyttävät
Rainbow puhdistusjärjestelmää!
Sisäilman puhdistus, suolahoito,
imurintoiminnot, sängyn syväpuhdistus ym.

Märkä pöly
ei lennä!

Rainbow
Merikotkantie 2, 01450 Vantaa
Puh. 050 566 3765
www.rainbowsystems.ﬁ





Meets
ASP:03:03
Standard for
Vacuum Cleaners

Rainbow
edistää
terveyttä!
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Korson Omakotiyhdistyksen
jäsenilleen neuvottelemat edut

Vantaan Energialta saat kilpailukykyistä sähköä omakotisopiTeboil tarjoaa polttoöljyä
jäsentarjoushinnalla.
Kysy päivän tarjousta, ja anna jäsennumerosi tilausta tehdessäsi.
Maksuton tilaus- ja palvelunumero 0800 183 300
(0800 183 20 på svenska),
mainitse tilauskoodi 254 047.
Kotisivut www.teboil.ﬁ

mushinnoin sekä S-bonusta ilmoittamalla jäsennumerosi Vantaan
Energian asiakaspalveluun. Sähkösopimukseen on mahdollisuus
liittää useita sähkönkäyttöpaikkoja (esim. kesämökki), kunhan niiden
laskutusosoite on sama kuin pääliittymällä. Lisäksi Suomen Omakotiliitto on tehnyt erilliset sopimukset Kymenlaakson Sähkön ja Turun
Energian kanssa. Sähkö kannattaa tänä päivänä kilpailuttaa!
Sähkösopimusten teko onnistuu vaivattomin Vantaan Energian
puhelinpalvelun kautta (09) 829 0225. Katso lisätietoa Vantaan
Energian sähkösopimuksesta omakotiyhdistysten jäsenille, josta
löytyy myös tilauslomake. Puhelinpalvelu (09) 829 0225.
Kotisivut www.vantaanenergia.ﬁ

Seuraavista liikkeistä saat etuisuuksia normaalihintaisista tuotteista tai palveluista
näyttämällä Suomen Omakotiliitto ry-Korson Omakotiyhdistys ry:n jäsenkorttia:
Astor Oy Matkapalvelu –
Travelservice
(09) 872 6465, Korsontie 12, 01450
VANTAA
astor.ﬁ, matka@astor.ﬁ
Korson OKY:n jäsenille jälleen jäsenetuhintoja Astor oy Matkapalvelun
kesäkauden 2013 puutarhamatkoista.
Seuraa ilmoitteluamme Kotilainenlehdessä. ( Türi, Riika, Ahvenanmaa )
Eläintarvikeliike PetPoint
(09) 8574871, Merikotkantie 2,
01450 Vantaa, petpoint.ﬁ
normaalihinnoista jäsenkortilla -5 %
Helsingin OP-Kiinteistökeskus,
Maakotkantie 19, puh. 010 255 6040
opkk.ﬁ
Jukka-Sport
Metsolantie 4, 01450 Vantaa
p. 010 279 2959
www.jukka-sport.com
Jyrki Höyry Oy
Näsintie 5,06100 Porvoo
050 555 9430
www.jyrkihoyry.ﬁ
jyrki.ropponen@jyrkihoyry.ﬁ
Katso ilmoitus toisaalla tiedotteessa!
Kiinteistömaailma Korso
010 387 3600, Korsontie 6,
01450 VANTAA
korso@kiinteistomaailma.ﬁ

Korson Rauta
(09) 872 4578, Pihkalantie 4,
01480 VANTAA, korsonrauta.ﬁ
normaalihinnoista -20 %
K-rauta 75
020 775 7575,
Vanha Porvoontie 243, 01380 VANTAA,
k-rauta.ﬁ/kaupat/75/
normaalihinnoista -10 %
K-rauta Vantaanportti
(09) 825 550,
Silvastintie 2, 01510 VANTAA
k-rauta.ﬁ/kaupat/vantaanportti/
Vantaanportti. Normaalihintaisista
varastotuotteista -10%
Lukko Areena
(09) 838 6580, 044 3522 122,
Maakotkantie 21, 01450 VANTAA
lukkoareena.ﬁ. Tarvikkeista -15 %
Luontaistuote Marjaterttu
(09) 851 2140
Maakotkantie 10, 01450 Vantaa
kysy kanta-asiakaskorttia
LVI-TRIO
(09) 838 6450,
Laurintie 136, 01400
VANTAA, lvi-trio.ﬁ
myymälästä ostetuista
tarvikkeista -15%
Päivystäjän suora numero
(09) 838 6450

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.

LämpöTec Oy
050 5560 556, Vuoritie 23b,
01390 VANTAA. Katso muut jäsenedut:
www.lampotec.ﬁ
huoltotyö -10%
Ramirent Finland Oy
020 750 200, ramirent.ﬁ
kysy lähin toimipiste.
vuokrahinnaston hinnoista -25%.
Nettohintaisista (N)
tuotteista alennus on -20%
Remonttipalvelu Amaranth
010 322 3660 tai Sanna Mattila
040 770 9473
sisustussuunnitelmasta -30% kun tilaat
myös remontin Amaranthilta
RTV (09) 5465 1800, Santaniitynkatu 1,
04200 KERAVA | rtv.ﬁ
normaalihinnoista -10 – 32 %
Sara-Steel 0400 – 666 104, Kelatie 14,
01450 Vantaa. sara-steel.ﬁ
Kysy omakotijäsenen alennusta
Starkki (09) 759 8540,
Voimalantie 4, 01620 VANTAA
starkki.ﬁ Tiedusteltaessa alennus.
Kysy Starkki-korttia!
Väripirtti
(09) 836 2770, Kelatie 17, 01450 VANTAA
varipirtti.ﬁ normaalihinnosta -5 – 25 %
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Yhdistyksen retki
Mustion kesäteatteriin katsomaan Satu
Silvon tähdittämää
farssia Tuplakupla
tehtiin 1.7.2012

Älä koskaan
myy asuntoasi
kysymättä
meiltä!

Parempaa päivää ei olisi voitu
toivoa, sillä lämpöä riitti koko
päiväksi. Menomatkalla pysähdyttiin lounaalle, teatterissa nautittiin
hauskasta kappaleesta, ihailtiin
kaunista puistoa ja paluumatkalla
levähdettiin Kasvihuoneilmiössä
Sammatissa.

Helsingin OP-Kiinteistökeskuksen
asiakkaana saat käyttöösi maan
parhaan ja luotettavimman*)
kiinteistönvälitysketjun palvelut ja
osaamisen. OP-Kiinteistökeskus on
Suomen suurin kiinteistönvälitysketju. Saat aina ammattitaitoisen,
alueesi tuntevan välittäjän
palvelukseesi.

Ota rohkeasti yhteyttä meihin.
Saat nopeasti arvion asunnostasi
ja suunnitelman sen myyntiin.

kesä la sulj. 4.6.-16.8.2011

Omakotiyhdistyksen jäsenille

10% alennus
norm. hintaisista tuotteista
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Jukka-Sport
Tikkurila,
Tikkuraitti
p. 010
Korso,
Maakotkantie
19,16,
puh.
010 255
255 5950
6040

www.jukka-sport.com
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*) Taloustutkimus – kiinteistönvälitysketjut 2012
Välityspalkkiomme on 4,92 % prosenttia (4 % + alv. 23 %) velattomasta kauppahinnasta tai
sopimuksen mukaan, minimihinta 2.460 euroa (2.000 euroa + alv. 23 %).
Puhelu 010 -numeroon maksaa lankapuhelimesta soitettaessa 0,0828 ¤/puhelu + 0,0595
¤/minuutti (alv. 23 %),
matkapuhelimesta soitettaessa 0,0828 ¤/puhelu + 0,1704 ¤/minuutti (alv. 23 %).

Helsingin
OP-Kiinteistökeskus Oy LKV
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Tule autosi kanssa iltapesulle!

Kaikki pesut klo 21–24

WBU
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-40%

Neste Oil K-market Vantaa Korso

Otavantie 14, 01450 VANTAA, puh. (09) 872 9401

Kahvilamme vitriinistä löydät erilaisia sämpylöitä,
reissumiehiä ja muuta pientä purtavaa!

Aamiainen
ma–pe
klo 6.30–9.00
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Neste Oil K-market Vantaa Korso

Otavantie 14, 01450 VANTAA, puh. (09) 872 9401

Ei voida yhdistää muihin tarjouksiin.
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