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– 40 vuotta edunvalvontaa –

Korson Omakotiyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous

Aika: tiistai 27.3.2012 klo 17.30 alkaen Anitta Pentinmikon alustuksella (ks. yllä)

Paikka: monitoimikeskus Lumo, Urpiaisentie 14, Vantaa, kokoustila 068 alakerta

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9§:ssä mainitut asiat:

• käsitellään hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta,

tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus

• vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

• 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

Tehtävä Nimi Osoite Puhelin

Puheenjohtaja, viestintävastaava Hannele Puusa-Ruohonen Käpäläkuja 7 0400 416 726

Varapuheenjohtaja Seppo Pere Lehtolantie 5 040 777 1023

Sihteeri Tanja Viljanen Lehtolantie 12 040 591 4088

Talous- ja jäsenvastaava Marjatta Arkko Tavitie 4 050 553 7008

Kalustovastaava Aimo Gerlander Haikararinne 10 (09) 872 7234

Omakotitalkkarivastaava Olavi Kaipainen Kuhankeittäjäntie 3 (09) 872 9075, 040 523 3823

Projektivastaava Antero Saarela Naakkakuja 18 050 371 5665

Jäsen Ari Ala-Sippola Harjalinnuntie 32 O 22 050 559 1679

Jäsen Kai Etelämäki Piisamirinne 4 a 050 500 3617, (09) 872 2929

Jäsen Olavi Räty  Riekkotie 12 a 0400 321730

Vuokraaja Heikki Kämäräinen Majavarinne 1 0500 458 446

Omakotitalkkari   045 111 6737

sähköposti: etunimi.sukunimi@korsonoky.fi  jäsentiedote: kotilainen@korsonoky.fi   |  www.korsonoky.fi 

Tervetuloa asukastilaisuuteen keskustelemaan

Korson keskustan toiminnallisesta ja kaupunkikuvallisesta viitesuunnitelmasta sekä valmistelussa

olevista kaava-asioista, joita selostaa aluearkkitehti  Anitta Pentinmikko. 

Tiistaina 27.3.2012 klo 17.30 monitoimikeskus Lumo,

Urpiaisentie 14, Vantaa, kokoustila 068 alakerta

Uusimpaan työohjelmaan sekä ko. raporttiin voi käydä tutustumassa Vantaan kaupungin sivustolta

http://www.vantaa.fi /kaavoitus_ja_maankaytto/asemakaavoitus

http://www.vantaa.fi /fi /kaavoitus_ja_maankaytto/asemakaavoitus/ita-vantaan_asemakaavayksikko/korso

Korson Omakotiyhdistys ry:n hallitus

Korson Omakotiyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous

Aika: tiistai 27.3.2012 klo 17.30 alkaen Anitta Pentinmikon alustuksella (ks. yllä)

Paikka: monitoimikeskus Lumo, Urpiaisentie 14, Vantaa, kokoustila 068 alakerta

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9§:ssä mainitut asiat:

• käsitellään hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta,

tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus

• vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

• 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

Kakkukahvit
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Puheenjohtajalta

Tervetuloa!
Kevät on jo pitkällä kun nimensä mu-

kaisesti pidämme yhdistyksemme 

kevätkokouksen. Toivon tapaavani 

siellä teistä lukijoista mahdollisim-

man monet. Kutsun löydät  kädes-

säsi olevasta jäsentiedote Kotilaisesta. 

Allekirjoittanut valittiin Korson Oma-

kotiyhdistyksen puheenjohtajaksi 

tämän vuoden alusta. Kiitän teitä 

kaikkia luottamuksestanne. Vuosi-

kymmenen on jo vierähtänyt hal-

lituksessa. Tänä aikana sen taitavat 

toimijat ja alueen asiat ovat tulleet 

tutuiksi. Pyrin omalta osaltani teke-

mään parhaani pientaloasumiseen 

liittyvissä kysymyksissä. Tiedottee-

seen olen koonnut tiivistetyn toimin-

tasuunnitelman, joka toimii ohjeel-

lisena toimintamme perustana. 

Keinot vähissä
Olemme jo pitkään olleet nouse-

vien asumiskustannusten laskun 

maksajina. Joihinkin asioihin voim-

me vaikuttaa omilla teoillamme. 

Tarkastelun seurauksena huoma-

sin, että on taas aika päivittää omat 

jokapäiväiset tapani. Voin vähentää 

energian kulutusta; laskea huo-

neiden lämpötiloja, välttää turhaa 

veden juoksutusta, sulkea tuulikaa-

pin oven heti perässäni, sammut-

taa valon huoneesta poistuessani, 

lämmittää puilla, sulattaa pakastin 

pakkasella. Lisäksi muistan kat-

kaista virran mm. telkkarista enkä 

makuuttaa laitteita valmiustilassa, 

ostan palaneen tilalle oikeanlaisen 

energiaa säästävän lampun ja niin 

edelleen. Tuttuja juttuja kaikki. Vai-

keinta onkin toteutus, sillä huomaa-

mattaan asioista tulee lipsuttua.

Sitten on kustannusasioita, joihin 

toisten teot vaikuttavat. Kotitalous-

vähennys, energiavero, kiinteistö-

vero korjaus- ja energia-avustukset 

jne. ovat pientaloasukkaille merki-

tykseltään suuria asioita. Niitä, joihin

te ja me yhdessä pyrimme vaikutta-

maan. Yksittäisen omakoti-asukkaan

keinot alkavat olla vähissä asumis-

kustannusten hillitsemisessä. Yhdis-

tyksemme hallituksessa pyrimme 

vaikuttamaan meidän kaikkien puo-

lesta. Yhdistyksemme on Suomen 

Omakotiliiton eli valtakunnallisen 

kattojärjestön paikallinen edun-

valvoja.

Korson kehitysnäkymät
Korson omakotialue on laaja ja mo-

nimuotoinen. Aluettamme halkovan 

radan asema ja sitä ympärövä kes-

kusta kaipaavat kipeästi uusiutumis-

ta. Keskusta-alueen tulee tarjota

nuorille perheille, ikääntyvälle ja 

työelämässä käyvälle väestölle lähi-

etäisyydellä toisistaan olevat palve-

lut kuten terveyskeskuksen, päivit-

täistavarakaupat, erikoisliikkeet, kir-

kon palvelut ja kulttuuritapahtumat 

unohtamatta ruumiin kulttuuria. 

Hyvien yhteyksien päässä. Korson 

elinvoimaisuus ja kehitys tarvitsee 

keskustaan uusia asuntoja opiskeli-

joista ikääntyville, sillä Korsossa juu-

rensa kasvattaneille nuorille per-

heille vapautuisi kohtuuhintaisia ko-

teja, mikäli ikääntyneet voisivat ai-

kanaan muuttaa omakotitaloistaan 

kylän keskustaan. Toivon keskus-

tan kiinteistöjen omistajien  tuke-

van Korson kehitystä. Kiertokulussa

kaikki voittaisivat. Korson kokoista 

aluetta ei määrättömästi voi kas-

vattaa toimivuuden, turvallisuuden 

tai asumisviihtyisyyden kärsimättä. 

Kevätkokouksen yhteydessä kau-

punginarkkitehti Anitta Pentinmik-
ko valottaa Korson alueen tulevia 

näkymiä.  Tervetuloa!

40 vuotta edunvalvontaa
Korson Omakotiyhdistys ry perus-

tettiin neljä vuosikymmentä sitten. 

Pitkälti samoista syistä kuin mihin  

yhdistystä nykyäänkin tarvitaan.

Meitä pientaloasukkaita varten. Yh-

distys viettää juhlavuottaan ”työn 

merkeissä”. Juhlimme yhdessä eri

tapahtumissa, joista kerrotaan toi-

saalla tässä tiedotteessa. Seuraa 

myös Lumon ilmoitustaulua ja koti-

sivujamme www.korsonoky.fi , joissa 

kerrotaan tapahtumista tarkemmin.

Kuuntelemme herkällä korvalla kor-

solaisten mietteitä. Toivon, että olet-

te rohkeita ja aktiivisia; kääntykää 

puoleemme ja tuokaa julki huo-

lenne.  Viedään asioita eteenpäin 

– tehdään yhdessä. 

Hannele Puusa-Ruohonen

puheenjohtaja
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suunnitelmia 

Toimintaa &

Varsinaisia toimintaan 
liittyviä suunnitelmia
(satunnaisessa järjestyksessä)

• jäsenistön edunvalvonnan kehit-

täminen

• esitelmätilaisuuden järjestämi-

nen ajankohtaisesta aiheesta

• omakotitalkkarin palkkaaminen 

ensisijaisesti ikääntyvän jäsenistön 

avuksi

• yhdistyksen konevuokrauksen 

edelleen kehittäminen

• kotisivujen kehittäminen tiedotus-

välineenä

• kasvinvaihtopäivän järjestäminen

• Veto-markkinoille osallistuminen 

teemalla linnunmökkitalkoot ja 

jäsenhankinta 

• kesäteatterimatkan toteuttaminen

• siisti Korso – siivoustalkoisiin 

Omakotiyhdistyksellä on vuosittain vahvistettava toimin-
tasuunnitelma, jolle myös talousarvio perustuu. Hallitus 
tekee yleiskokoukselle ehdotuksen, ja sitä täydennetään 
kokouksessa esille tulevilla asioilla. Aika ajoin on hyvä 
julkaista siitä tiivistelmä.

osallistuminen

• joulupolun suunnitteluun osallis-

tuminen

Parannusehdotuksia vi-
ranomaisille ja päättäjille
(satunnaisessa järjestyksessä)

• Korson keskustan asemakaavan 

suunnittelun seuranta ja tarvittaes-

sa mielipiteiden sekä muutosehdo-

tusten laatiminen

• ympäristön kannalta haitallisten 

yritysten lupa-anomusten seuranta

• ympäristön turvallisuuden ja siis-

teyden edistäminen

• kunnallisen taksapolitiikan seuraa-

minen, siihen kannanottaminen ja 

epäkohtiin puuttuminen

• joukkoliikennesuunnittelun  

seuranta ja ehdotusten tekeminen

• asumiskustannusten nousun hillit-

seminen yhdessä Suomen Oma-

kotiliiton ja Uudenmaan piirin kanssa

• Elmon urheilupuiston kaavan seu-

raaminen ja kannanotot

• Kelatien kaavamuutoksen seuraa-

minen ja kannanotot

• lentomelun seuranta ja kannanot-

tojen laatiminen 

• Korson alueen tv-signaalin paran-

taminen

Tavoitteita ja toimintaa tarkistetaan 

pitkin vuotta, sillä työskentelymme 

on joustavaa. Seuraamme tarkasti 

ympäristöämme jolemme ajan her-

molla – mielellämme jopa aikaam-

me edellä. Siksi ennakoimme tulevia 

muutoksia ympäristössämme.

Hannele Puusa-Ruohonen

KODIN
SISUSTUSREMONTIT

010 3223 660 tai 
Sanna Mattila 040 7709 473

www.remonttipalveluamaranth.fi

0001100 33222233 66666600 taii
amaranth@remonttipalveluamaranth.fi
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TAPAHTUMIA Korsossa keväällä ja kesällä 2012

Korson Omakotiyhdistys juhlii 
40 vuoden pituista toimintaansa 
järjestämällä korsolaisille suun-
nattua ohjelmaa sekä osallistuu 
Korso-Seuran ja sen jäsenyh-
distysten tapahtumiin vuoden 
2012 aikana. Tarkemmat tiedot 
löytyvät lähempänä tilaisuutta 
kotisivuiltamme sekä mm.
Lumon ilmoitustaululta.
Seuraa ilmoittelua!

www.korsonoky.fi 

Korson Omakotiyhdistys ry:

27.3.2012  klo 17.30 Asukasinfo Korson alueen suunnitelmista, 

aluearkkitehti Anitta Pentinmikko

27.3.2012 klo 18.30 Korson Oky:n kevätkokous

29.3.-1.4.2012 Omakotimessut, Messukeskus, päivystyksiä 

Suomen Omakotiliiton osastolla

12.-16.5.2012 Vantaa-päivä/ Vantaan kaupunkijuhla 2012, Lumo. 

17.5.2012 Vetomarkkinat Korson keskustassa 

28.5.2012 Kasvinvaihtopäivä klo 18.00 ”Sokevan kulmalla”

1.7.2012 Kesäteatterimatka klo 10-19 Mustion kesäteatteriin,

Tuplakupla

Korson Omakotiyhdistyksen 40-vuotisjuhlasta tiedotetaan

erikseen!

Vastuujärjestäjänä Korso-Seura:

14.4.2012 Retki jäsenille Kansallismuseoon 

19.4.2012 klo 18-20 Tanssit Lumossa Pumppuveikkojen tahdissa

10.5.2012 Siisti Korso, siivoustalkoot

12.5.2012 Kotiseuturetki Ristirajalle Ankkapuiston kautta 

L E I K K A A  I R T I  P I T K I N  K A T K O V I I V A A ,  T Ä Y T Ä  J A  L Ä H E T Ä  H E T I !

 
Omakotiliitto

maksaa 
posti-

maksun

Suomen Omakotiliitto ry

Tunnus 5005655

00003 VASTAUSLÄHETYS 

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

L I I T T Y M I S K O R T T I

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.

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

Asun 
 omakotitalossa  
 rivitalossa  
 paritalossa 

Etu- ja sukunimi

Lähiosoite

Postinumero ja –toimipaikka

Puhelin   

Sähköposti

Paikallisyhdistyksen nimi (täytä, mikäli tiedät nimen)

Jäsenhankkijan jäsennumero (täytä jos tiedät)  

Tietojani ei saa käyttää 
suoramarkkinointiin.

29.3.-1.4.2012 Messukeskuksessa

4 messut 1 lipulla

Jäsenkortilla kaksi yhden hinnalla!

Valtakunnallista Omakotipäivää vietetään 30.3.2012. Suomen liput salkoon!

Yhdistyksessä jo 1058 jäsentä maaliskuussa 2012!
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Korson Omakotiyhdistyksen

kesäteatteriretki 2012

tehdään Mustion Linnan Kesäteatteriin

sunnuntaina 1.7.2012

Kaunis Harriet on terävä liikenai-

nen, joka pyörittää kahta erillistä 

liiketoimintaansa - nimittäin Karia ja 

Andersia!  Miehet ovat varakkaita,  

naimisissa tahoillaan eivätkä luon-

nollisesti tiedä mitään toisistaan.  

Rahaa miehiltä irtoaa helposti.  

Korttitalo on hajoamaisillaan Har-

rietin  ystävättären Annen saapu-

essa vierailulle.  Annen avustuksella 

Harriet kursii  kokoon peitetarinan, 

joka vain mutkistaa asioita entises-

tään.  Saa nähdä  kuinka tässä käy...! 

Loistava näyttelijäkaarti on: Satu Sil-

vo, Reidar Palmgren, Sixten Lund-

berg,  Anna Vihanto, Ami Aspelund, 

Juha Svahn ja Sari Rautakoski. 

Lähtö Korsosta ravintola Aadan 

edessä olevalta bussipysäkiltä klo 

10.15 kohti Mustiota. Esitys alkaa klo 

14.00. Väliajalla kahvi ja pulla. Esityk-

sen kesto väliaikoineen on noin 2 

tuntia. Paluu Korsoon noin klo 19.00.

Paikkoja varattu 48, jotka täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä.

Hillitön farssi ”Tuplakupla”

Astu sisään paikalliseen.
Helsingin OP Pankki, Korson konttori, Merikotkanpolku 2, OP 0100 0500 
Helsingin OP-Kiinteistökeskus, Maakotkantie 19, puh. 010 255 6040

op.fi, opkk.fi

Helsingin OP
Helsingin OP-Kiinteistökeskus

Lisätietoja  Astor Oy Matkapalvelu 
(09) 872 6465, matka@astor.fi 

Sitova ilmoittautuminen tapahtuu 

maksamalla 50 euroa Korson

Omakotiyhdistyksen tilille:

FI49 5720 6820 045511, viite 1012.

Mustion kesäteatterin katsomo on 

katettu ja sijaitsee Mustionjoen ran-

nassa.
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Katujen ja teiden varsille on alkanut 

ilmestyä monia vierasperäisiä kas-

veja. Pahin ja eniten levinnyt lienee 

lupiini. Sitä jopa kylvetään maantei-

den varsille koristeeksi. Ei ole huo-

mattu, miten vahingollinen se on 

alkuperäisille suomalaisille niitty-

kasveille. Lupiini leviää vimmattua 

vauhtia ja hävittää kaikki muut kau-

niit luonnonkasvit. Sen leviämistä 

voidaan estää niittämällä kasvi heti 

kukinnan jälkeen.

Lupiinia on levinnyt Korsossa ai-

nakin Kulomäentien rinteisiin Ala-

Vierasperäiset kasvit
Kulomäessä ja myös lähikatujen 

varsille ja puistoihin.

Myös jättiläisukonputki on ilmes-

tynyt Suojalantien ojanvarsille 

ja lähipuistoon. Kasvi on toista 

metriä korkea putkikasvi, jolla on 

iso valkoinen kukinto. Siemeniä 

syntyy kukinnoista useita satoja, 

joten kasvin leviäminen on no-

peaa. Kasvi on myös allergiaa ai-

heuttava. Ihokosketus on saman-

tapainen kuin nokkosella. Kasvin 

leviämistä voi estää katkaisemalla 

kukinnot ja yrittää poistaa kasvi 

juurineen. Kokonsa ansiosta kasvi 

on helposti tunnistettavissa.

Jättibalsami on vaaleanpunakuk-

kainen noin metrin korkea kasvi. 

Se leviää siemenistä, jotka lentävät 

laajoille alueille ja sitä on vaikea 

torjua. Ainoa hyvä keino olisi sen 

kitkeminen ennen kukintoa. Jätti-

balsamia on myös levinnyt Korsos-

sa puistoihin ja ojanvarsille. Tänä 

kesänä sitä on ilmestynyt laajat 

kasvustot mm. Suojalantien ojan-

varsille.

Olavi Kaipainen 12.10.2011

Lupiini Jättibalsami

Jättiläisukonputki

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
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TILAA YHDISTYKSEN 

OMAKOTITALKKARI 

AVUKSESI

Omakotitalkkaritoiminta on yhdes-

sä TE-keskuksen, Suomen Omako-

tiliiton ja Korson Omakotiyhdistyk-

sen kanssa tuotettu palvelu yhdis-

tyksen jäsenille. Yhdistykseemme 

on palkattu omakotitalkkariksi Ari 

Helenius.

Omakotitalkkarin tehtäviin kuu-

luvat mm. pihatyöt, pensaiden 

leikkaus, puiden pilkkominen, lu-

men luonti, kodin pienimuotoiset 

kunnostustyöt, siivous, ikkunoi-

den pesu ja asiointi. Ammattityöt 

ja vaaralliset työt eivät kuulu toi-

menkuvaan. 

Talkkarin työaika on kello 9.00 – 

15.00. Minimiveloitus ja -työ yhdel-

lä asiakkaalla on vähintään 2 tuntia 

(16 €), ja 8 € seuraavilta tunneilta. 

Laskutus tapahtuu pankkisiirrolla. 

Huom! Korvaus työstä on kotita-

lousvähennyskelpoinen.

Omakotitalkkarina työskentelee  

Ari Helenius, puh. 045 1116737.

Hänen kanssaan voitte suoraan 

sopia tehtävistä töistä. 

Hyvää yhteistyötä edelleenkin

toivottavat

Omakotitalkkari Ari Helenius,

puh. 045 1116737. 

Talkkaritoiminnan vastaava

Olavi Kaipainen

puh. 040 5233823 tai 09-8729075

Usean vuoden ajan on ollut vero-

tuksessa mahdollista tehdä kunnos-

sapito- ja peruskorjaustöitä koske-

va ns. kotitalousvähennys. Vähen-

nyksen tarkoituksena on parantaa 

työllisyyttä lisäämällä näitä töitä 

koskevaa kysyntää sekä vähentää 

harmaata taloutta. Mahdollisuutta 

on käyttänyt hyväkseen vuodessa 

yli 300.000 taloutta. Valtion verotu-

lot ovat vähentyneet runsaalla 400 

miljoonalla eurolla vuodessa.

Tälle vuodelle on vähennysoikeutta 

rajoitettu siten, että vähennyksen 

määrä on maksettaessa korvaus 

ennakkoperintärekisteriin merkityl-

le yrittäjälle tai yritykselle 45 % työn 

osuudesta tai maksettaessa korvaus 

palkkana 15 % sekä palkan sivuku-

lut. Enimmäisvähennys on entisen 

3.000 euron sijasta 2.000 euroa. 

Omavastuu on edelleen 100 euroa. 

Suurin mahdollinen vähennys saa-

vutetaan, kun työkustannukset ovat 

noin 4.665 euroa. Vähennyksen 

voivat tehdä molemmat puolisot.

Kunnossapito- ja perusparannus-

töitä ovat mm. keittiön, kylpyhuo-

neen, saunan ja kellarin remontit, 

putki- ja sähkötyöt sekä lämmön-

jakojärjestelmän korjaukset ja uusi-

minen esim. maalämmöksi.  

Kotitalousvähennystä myös vuonna 2012

Huoltotöinä korvataan kattilan ja 

polttimen huolto ja korjaus sekä 

IV-kanavien puhdistus mutta sen 

sijaan ei lakisääteistä nuohousta. 

Vähennyksen piiriin kuuluvat myös 

vapaa-ajan asunnot, joissa kysee-

seen tulevat edellä mainittujen li-

säksi esim. laiturit, aidat ja kattamat-

tomat terassit.

Myöskin kodin tietotekniikan asen-

nus- ja neuvontapalvelut, sikäli kuin 

niitä annetaan asiakkaan kotona, 

ovat lain piirissä. Sen sijaan kodin 

koneiden ja laitteiden kuten jää-

kaappien ja liesien asennus- ja kor-

jauspalvelut jäävät ulkopuolelle.

Uudisrakentaminen ja siihen ver-

rattava muu rakentaminen eivät 

oikeuta kotitalousvähennykseen. 

Tällaista rakentamista ovat laajenta-

minen, käyttötarkoituksen muutos 

ja sisätilojen täydellinen uusiminen.

Ennen kuin teetät kotitalousvähen-

nykseen oikeuttavaa työtä muista 

tarkistaa, että yritys kuuluu ennak-

koperintärekisteriin. Tämä onnistuu 

osoitteessa www.ytj.fi  tai nume-
rosta 020697030. Käytä vähen-

nysoikeutta, tuet samalla vastuullis-

ta yrittäjyyttä!

Teksti Olavi Räty

• Oksasilppuri 10 A   10 € / vrk 
sähkökäyttöinen Bosch, tuoreiden 

puiden ja pensaiden oksien sekä

risujen silppuamiseen. Max. 30 mm

• Oksasilppuri 16 A   15 € / vrk 

sähkökäyttöinen Klippo, tuoreiden 

puiden ja pensaiden oksien sekä ri-

sujen silppuamiseen. Max. 40 mm

• Oksasilppuri 10 A hidas 15 € / vrk 

sähkökäyttöinen Bosch AXT 23 tuo-

reiden puiden ja pensaiden oksien 

sekä risujen silppuamiseen. Max.

40 mm

Yhdistys vuokraa edullisesti jäsenilleen 

seuraavia pienkoneita:

• Pensasleikkuri 10 € /vrk 

sähkökäyttöinen, vuokra sisältää 

kelalla olevaa sähköjohtoa.

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

järeän pöllin  pilkkomiseen. Ko-

neeseen kuuluu halkaisuristikko.

• Nurmikkojyrä 5 € / vrk,
lisävrk – 50%

•  Kasvikuivuri 10 € / 3 vrk 
esim. yrteille ja sienille. Kuivausta-

sojen (hyllyjen) vetoisuus 3,5 litraa, 

kokonaistilavuus 17,5 litraa.

Turvallisuus- ja käyttöopastus 

vuokraajilta.

HUOM: silppureita ei voi käyttää

kuivan kuusen eikä orapihlajan

oksien silppuamiseen

Tiedustelut:
Aimo Gerlander, puh. (09) 872 7234 | Heikki Kämäräinen, puh. 0500 458 446
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Korson Omakotiyhdistyksen historiaa 
vuosilta 1972 – 2012  Osa 1  |  vuodesta 1972 vuoteen 1992

Korson on pientalokaupunki Korson 30 000 asukkaasta 2/3 asuu pien-
taloissa ja 1/3 kerrostaloissa.
 

Yhdistys perustettiin Leppäkor-

ven Pienkiinteistöt –nimisenä 

14.6.1972 rouva Anni Alkulan ko-

tona osoitteessa Kärppäkuja 2. 

Perustavan kokouksen puheen-

johtajana toimi Vilho Korpela ja 

sihteerinä Anni Alkula. Paikalla oli-

vat seuraavat 15 perustajajäsentä: 

Aavikko Maila, Alkula Anni, Auvi-
nen Erkki, Berg Oskar, Berg Vilho, 
Heiskanen Kerttu, Järvinen Saimi, 
Järvinen Vihtori, Kauppinen Airi, 
Karhinen Antti, Korpela Vilho, Sa-
ralaakso Heimo, Tappola Pauli, 
Tikka Karl ja Vuorela Kalle.

Kokous päätti, että yhdistys liittyy 

jäseneksi Suomen Pienkiinteis-

töliittoon, ja että yhdistys anoo 

Vantaan Omakotiyhdistysten Kes-

kusjärjestön jäsenyyttä, kun rekis-

teröinti on saanut lainvoiman.

Kokous hyväksyi Suomen Pien-

kiinteistöliitto ry:n jäsenyhdis-

tysten mallisäännöt (B-säännöt), 

joiden mukiaan yhdistyksen tar-

koituksena on toimia pienkiinteis-

tönomistajain ja –haltijoiden yh-

dyssiteenä, valvoa heidän yleisiä 

ja paikallisia etujaan sekä edistää 

heidän kiinteistön omistusta ja 

hallinta koskevia harrastuksiaan.

Yhdistys merkittiin yhdistysrekiste-

riin 6.10.1972, nro 110987.

Vuonna 1974 yhdistyksen nimi 

muutettiin Korson Omakotiyhdis-

tys r.y.:ksi.

Yhdistyksen
perustaminen

Korson nykyinen rakennuskanta

on kimara eri vuosikymmeniltä. Var-

sinkin omakotialueiden rakennus-

kanta on sekoittunutta. Selviä yhden 

aikakauden alueita on joitakin kuten 

70-luvun Mikkola ja Kulomäki, 80-lu-

vun Matarin ja Metsolan eteläosat, 

90-luvun Vallinoja sekä Maarukan-

metsä ja Leppäkorven laajennukset 

2000-luvulla.

• Korson rakennuskanta ja 
pientalomäärät -kuvat Markku 
Immonen, yleiskaavasuunnitte-
lija, Vantaan kaupunki
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1980 Tietoa terveyspalveluista, kaavoituksesta, kunnallistekniikasta ja liikenteestä

1981 Syysiltamat tanssiaisineen suuressa salissa (juhlasalissa). Musiikista vastasi ”Rytmi pois”

1982 Yhdistyksen 10-vuotistaipaleen kunniaksi arvottiin jäsenten kesken 4 pääsylippua jääkiekon MM-kisoihin  

 Helsingin Jäähallissa.

1982 10-vuotisjuhlia vietettiin 23.10. musiikkiesitysten, lausunnan, yhteis laulun, tanssiaisten ja diskon merkeis 

 sä. 13.11. vietettiin Isänpäivän iltamia. Ohjelmassa oli mm. oma yhdistyksemme kolmen kauneimman pihan  

 palkitseminen ja koko Vantaan kauneimpien pihojen esittely diakuvin. (arvo 150 silloista Suomen markkaa).  

 Viihde- ja  tanssimusiikki soi sekä disko pelasi. Materiaalilahjoittajina olivat mm. OP Korso, KOP Korso,  

 Sampo-yhtiöt, Rake, Pops, Puukela ja Fazer.

1985 22.10. järjestettiin Kansallisen Vihervuoden päättymisen merkeissä SYYSTEMPAUS. Toukokuussa oli lahjoi- 

 tettu kaikille vappuun men nessä jäsenmaksunsa maksaneille kaksi visakoivun tainta. 

1986 28.4. järjestettiin PIHASUUNNITTELU- JA PIHAKASVIESITTELYTILAISUUS. Puutarhakeskus Multasormen  

 edustaja selvitteli pihasuunnitelman laatimista, tärkeimpiä pihakasveja ja myyrien aiheuttamien tuhojen  

 torjumista.

1987 3.3. järjestettiin Sandilla LASKIAISRIEHA. Ohjelmassa oli pulkka- ja muun laskettelun lisäksi mm. ilotulitus ja  

 hevosajelua. Kuuma mehu  ja paistettu makkara maistuivat, sillä sää oli jäätävän kylmä.

1987 12.10. järjestettiin JÄSENYLLÄTYS -tilaisuus, jossa paikalla olleille lahjoitettiin kukkasipuleita.

1989 6.3. järjestettiin YLEISÖTILAISUUS, jossa KeSp:n edustaja kertoi uusista talletustileistä ja verotuksesta.

 9.5. Eija Koski Helsingin Yliopiston ympäristönsuojelulaitokselta antoi kompostointiohjeita. 

1992 17.11. vietettiin yhdistyksen 20-vuotisjuhlaa. Ohjelmassa oli mm. vanhaa ja uutta sisältävän Korso-videon

 (17 min. väri) ensiesitys. Video-työryhmään kuuluivat Heikki Kämäräinen, Oskar Berg, Aimo Gerlander,  

 Kerstin Pekola ja Visa Tammi. Juhlayleisö sai kuulla myös leppäkorpelaisen asukasveteraanin Helge Lönn 

 bergin nauhoitetun haastattelun, jota hän itse paikalla ollen täydensi kuvauksillaan Leppäkorven nykyisen  

 asuinrakentamisen ensivaiheista. Paikalla oli 40 yhdistyksen jäsentä. Onnittelunsa esittivät Suomen Pien- 

 kiinteistöliiton ja kuuden lähiomakotiyhdistyksen edustajat. 

• Yhdistyksen LOGON PIIRSI Seppo Innanen.  • Aikaisemmasta materiaalista koonnut Hannele Puusa-Ruohonen

LEPPÄKORVEN PIENKIINTEISTÖT-YHDISTYS ALOITTANUT TOIMINTANSA

Ote yhdistyksen ensimmäisestä johtokunnan kokouksesta:

Yhdistyksen johtokunta valitsi kokouksessaan, joka pidettiin 22.6.1972 Anni

Alkulan kotona Kärppäkuja 2 Korso, työvaliokunnan ajamaan alla mainittujen

paikkakuntalaisia kiinnostavien asioiden toteutumista.

a) Leppäkorvessa olevan maauimalan puhdistamisen toteutuminen useammin

b) Nopeusrajoitusmääräyksen saaminen Leppäkorventielle

c) Leppäkorven ja Korson alueen tienvarsien siisteydestä huolehtiminen

d) Vesi- ja viemäriverkoston rakentamisen kiirehtiminen

e) Korsossa pysähtyvien junien lukumäärän lisääminen ruuhka-aikoina

f) Urpian seisakkeen saaminen Korson ja Savion liikennepaikkojen välille

g) Suojatien saaminen jalankulkijoita varten Korson rautatieylikäytävälle

h) Leppäkorventien tievalojen parantaminen

Korsossa 22.6.1972

Kokouksen puolesta

Vilho Korpela    Anni Alkula

Puheenjohtaja      sihteeri

Vuosien varrella yhdistys on osallistunut alueen kauneimman 
pihan  kilpailuun. Niitä ovat olleet vuosina 1973-1991:
1973 Svea Kujala, Kontiotie

1975 Linnea ja Henrik Johansson, Vierumäentie 27

1983 Kyllikki ja Tauno Ahonen, Käkipolku

1985 Raili ja Ari Vink, Ahmatie

1987 Airi ja Veijo Lehtimäki, Ahmatie 23

1989 Rauha ja Eugen Lindström, Peippokuja 6

1991 Airi Vaaranto

Yhdistyksen puheenjohtajat:

• Vilho Korpela

vuosina 1972, 1974

• Airi Kauppinen

vuosina 1973

•Keijo Johansson

vuosina 1975-1990

• Heikki Kämäräinen

vuosina 1991-1998

– 40 vuotta edunvalvontaa –

OSA 2
ILMESTYY KOTILAISESSA
SYKSYLLÄ 2012
Omakotiyhdistyksen kirjoituksia 

tapahtumista, kuvia ym. mate-

riaalia vuosien varrelta otetaan 

vastaan. Yhteydenotot H. Puusa-

Ruohonen (yhteystiedot s. 2)

Yhdistyksen toimintaan liittyviä teemailtoja ja jäsentilaisuuksia:
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Tärkeää asiaa nuohouksesta

Mihin perustuu
Nuohous perustuu Suomessa pe-

lastuslakiin ja –asetukseen. Pelas-

tustoimilain mukaan rakennuksen 

omistajan tai haltijan yleisten tilo-

jen osalta sekä huoneiston haltijan 

hallinnassaan olevien tilojen osalta 

on huolehdittava, että tulisijat ja 

savuhormit nuohotaan määrävä-

lein. Alueen pelastustoimi päättää 

nuohouspalvelujen järjestämisestä 

alueellaan.

Alueen pelastustoimi voi

alueellaan tai osassa sitä:

 1)  tuottaa nuohouspalvelut itse

2)  hankkia nuohouspalvelut   

 muulta palvelujen tuottajalta

3)  sallia rakennuksen omistajan  

 tai haltijan sopia nuohouk-

 sesta palvelujen tuottajan   

 kanssa. 

Yleisin tapa hoitaa nuohouspal-

velut on ns. piirinuohous (piiri-

nuohooja) kohdan 2 mukaisesti. 

Vuoden 2011 alusta Porvoon seu-

dulla on aloitettu kokeilu kohdan 

3 mukaisesti. Kaikissa tapauksissa 

nuohoustyötä tekevältä vaaditaan 

nuohoojan ammattitutkinto. Talon

omistaja tai haltija saa ennen nuo-

housta sitä koskevan ilmoituksen, 

mikäli nuohous on järjestetty koh-

On ilmennyt, että Korsossa on tullut omakotitalon pihalle henkilö, joka 

on sanonut olevansa nuohooja. On hyvä tietää, millaiset säännöt ovat 

nuohoustoiminnassa eli kuka voi nuohouksen suorittaa. Oheisen on 

Lohjan Seudun omakotiyhdistyksen puheenjohtajan Veikko Häyrisen 

selvitys asiasta. Erityisesti tämä koskee henkilöitä, joilla on kesämökki. 

Niidenkin nuohoukset on hoidettava lain mukaisesti.

Teksti: Veikko Häyrinen

TULISIJOJEN NUOHOUS

tien 1 ja 2 mukaisesti. Kohdan 3 

mukaisessa tapauksessa on itse 

huolehdittava lain edellyttämän 

määrävälein nuohoojan kutsu-

misesta paikalle. Varsinkin loma-

asuntojen omistajia on usein vai-

kea tavoittaa. Myös uusien asuin-

alueiden pientalojen omistajien ta-

voittaminen voi tuottaa ongelmia, 

jos tieto ei kulje rakennusviran-

omaisilta nuohoojille.

Kenen vastuulla
Kiinteistön tulisijojen ja hormien 

nuohoamisvastuu on lain mukaan 

kuitenkin yksiselitteisesti kiinteistön 

omistajalla. Hänen tulee huolehtia 

siitä, että hormien säännöllisestä 

nuohouksesta on huolehdittu vi-

ranomaisten antamien ohjeiden 

mukaisesti.

Vakuutusyhtiöt edellyttävät sään-

nöllistä nuohousta. Palovahingon 

sattuessa vakuutus ei välttämät-

tä korvaakaan kaikkia vahinkoja, 

jos nuohous on laiminlyöty. Lä-

hes kaikkien kodinvakuutusten 

ehdoissa edellytetään myös, että 

nuohouksesta on huolehdittava 

viranomaisten antamien ohjei-

den mukaisesti. Tämä tarkoittaa 

sitä, että oma nuohous tai jonkun 

muun kuin viranomaisten antami-

en ohjeiden mukaisesti suoritettu 

nuohous ei ole riittävä. 

Suurimman hyödyn omakotitalon 

omistaja saa nuohouksesta tarkas-

tetun ja huolletun tulisijan toimi-

vuudesta ja siitä, että tulisijassa ei 

ole palon riskiä lisäävää karstaa.

Kuinka usein on
nuohottava
Kerran vuodessa nuohottavat

tulisijat ja hormit

• käytössä oleva kiinteällä polttoai-

neella, useammilla polttoaineilla tai 

raskasöljyllä toimiva tulisija hormei-

neen on nuohottava vuoden välein

• suuluukuttoman tulisijan (avo-

takka) tulipesää ei nuohota, ellei 

siitä erikseen sovita 

• yksinomaan kevytöljykäyttöinen 

tulisija hormeineen on nuohottava 

vuoden välein. Tämä määräväli ei 

koske keskuslämmityskattilan tuli-

pesää ja tulipintoja.

Kolmen vuoden välein

nuohottavat tulisijat ja hormit

• omaan yksityiseen käyttöön 

pääasiassa tarkoitetun vapaa-ajan 

asunnon ja sen saunan tulisijat ja 

hormit on nuohottava kolmen vuo-

den välein 

• muuhun kuin omaan yksityiseen 

käyttöön tarkoitetun, säännöllisessä 

käytössä olevan vapaa-ajan asun-

non ja sen saunan tulisijat ja hormit 

on nuohottava vuoden välein
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Lisätietoja
Lisätietoja mm. tulisijojen nuohouksesta, oman alueesi piirinuohoo-

jista ja puun oikeasta poltosta saat seuraavilta nettisivuilta:

• www.pelastustoimi.fi   Täältä löydät pelastuslaitoksien yhteystiedot. 

Oman pelastuslaitoksesi kotisivuilta löydät mm. lisätietoja alueesi 

nuohouspalveluista ja piirinuohoojien yhteystiedot

• www.nuohoojat.fi  Nuohousalan Keskusliitto. Täältä löydät paljon 

hyödyllistä tietoa nuohoukseen sekä esim. oikeaoppiseen puunpolt-

tamiseen liittyen 

Korson omakotialueen piirinuohoojana toimii:

Nuohous ja ilmastointi K. Siren Oy , Vantaan 3. nuohouspiiri 

Puh. 0400 992162

• kolme vuotta käyttämättä ollut 

tulisija ja hormi on nuohottava li-

säksi ennen käyttöönottoa

Mitä nuohoustyö
sisältää
• valmistelutoimet 

• tulisijan, savuhormin, sen lisälait-

teiden sekä liitinhormin ja yhdys-

hormin nuohouksen 

• tulisijan ja savuhormin kunnon 

tarkastuksen 

• tukkeutuneen savuhormin avaa-

misen 

• savupeltien puhdistamisen ja 

niiden toiminnan tarkistuksen sekä 

• nuohouksesta kertyneen tuh-

kan ja muun jätteen poistamisen 

sekä sen paloturvallisen sijoituksen 

• muista töistä voidaan sopia erik-

seen (lisätyö) 

• tulisijan, sen hormien ja ilman-

vaihdon on työn suorituksen jäl-

keen oltava samassa käyttövalmiu-

dessa kuin ennen nuohousta 

Nuohoustyöstä annetaan todistus 

kohteen edustajalle, esimerkiksi 

omakotitalon omistajalle, jonka 

perusteella voidaan osoittaa, että 

nuohous on suoritettu ajallaan.

Mitä nuohous maksaa
Alueen pelastustoimen järjestäessä 

nuohouspalvelut 1 tai 2 kohdassa 

tarkoitetulla tavalla se päättää myös 

nuohouksesta perittävästä mak-

susta. Nuohousmaksun suuruus 

perustuu tulisijojen ja savuhormi-

en määrään.  Tyypillisesti nuohous 

maksaa noin 35 – 60 euroa.

Polta oikein-tehot irti 
tulisijasta – ympäristö-
ystävällisesti
Tulisijojen rikkidioksidi- ja typpi-

päästöihin voidaan vaikuttaa oikeal-

la poltto- ja puhdistustekniikalla.  

Oikealla puun polttamisella sekä 

tulisijojen nuohouksella ja puhdis-

tuksella saadaan aikaan merkittävää 

energiansäästöä. Hyvälaatuisella ja 

kuivalla polttoaineella sekä oikeal-

la sytyttämis- ja puidenlisäystaval-

la voidaan merkittävästi vähentää 

päästöjen muodostumista tulisijois-

sa. Jätelaki kieltää jätteiden polton!

Sähkökiukaan tilalla lämpenee yhä useammin aito puukiuas
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Haluatko 
energiasi 
tuulesta?

Tuulisähköä kotiisi helposti
• Klikkaa www.vantaanenergia.fi /tuuli ja liitä sähkösopimuk-
 seesi pienellä lisämaksulla tuulisähköosuus 1000 kWh/vuosi.

•  Yksi tuulisähköosuus maksaa vain 2,00 €/kk.

•  Saat Hyvän Tuulen Talo -sertifi kaatin todistuksena ilmasto-
 myönteisestä energiaratkaisustasi.

Vantaan Energia on Suomen suurimpia tuulisähkön tuottajia.
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Tiedotteen Tullaan tutuksi -palstalla esitellään Korson vaikutus-
alueella olevien yritysten toimintaa ja taustaa.  Nimi ei aina ole 
enne – toiminta on saattanut muuttua vuosien varrella, ja yritys 
on monipuolisempi kuin oletamme, tai vierasperäinen nimi on 
uusi tuttavuus. Annamme yrityksen itse kertoa toimintamuo-
dostaan ja tullaan tutuiksi. 

Astorin valkoiset bussit puna-mustine 

raitoineen ovat jo monelle korsolaisel-

lekin tuttuja – olemmehan matkanneet 

maailmalle kotikulmiltamme jo 15 vuot-

ta ja yksi tavaramerkeistämme onkin 

lähes ovelta ovelle palvelu - erityisesti 

korsolaisille.

Matkakalenterimme opastetuilla mat-

koilla haluamme tarjota enemmän 

kuin matkan ja majan ja siihen sisäl-

tyykin yleensä runsaasti ohjelmaa. 

Bussimatkoista kun puhutaan, löytyvät 

suosituimmat kohteet kotimaan lisäksi 

Baltiasta, Ruotsista ja Puolasta, mutta 

kevään kiertomatkalla ajellaan Unka-

Matkoja Korsosta maailmalle jo 15 vuotta
rin saakka. Lentäen matkaamme tänä 

vuonna ainakin Istanbuliin sekä Irlan-

nin linnoja ja puutarhoja kiertämään. 

Suuri osa matkoistamme tehdään 

omilla busseillamme, jolloin kuljetta-

jamme matkanjohtajina huolehtivat 

siitä, että kaikki sujuu niin kuin pitääkin. 

Näin matkat etenevät leppoisasti ja ly-

hytkin reissu tuntuu oikeasti lomalta. 

Kevään ja kesän matkoista omakoti- ja 

rivitaloasujaa kiinnostavat varmasti-

kin puutarhamatkamme, jotka alkavat 

Virosta toukokuisilta Türin kukkames-

suilta, jatkuvat kesäkuussa Riikaan ja 

elokuussa vielä Ahvenanmaalle. Paljon 

Vuonna 1997 Korsossa perustettu yritys 

Sara-Steel Oy,  on palvellut asiakkaitaan 

Kelatieltä käsin viimeiset 8 vuotta. Ai-

kanaan uuden toimipisteen sijainti oli 

helppo valita vanhana korsolaisena. 

Toimipisteessä Kelatiellä valmistam-

me peltikattoja, vesikouruja, peltilistoja 

sekä muita vesikattovarusteita. Tuotteita 

myydään suoraan loppukäyttäjille, joten 

jokainen asiakas on meille tervetullut. 

Palvelemme asiakkaitamme kahdella 

tavalla. Rakentaja tai remontoija voi ti-

lata meiltä tarvikepaketin omilla mitoil-

laan, joka sitten toimitetaan työmaalle 

tai sen voi noutaa itse. Asennuspalvelun 

Peltiseppä Korsosta
kautta voit tilata vaivattomasti remontin 

avaimet käteen menetelmällä. Kouru-

jen uusinta taloon vie ammattiporu-

kalta aikaa työpäivän, eli se ei häiritse 

normaalia elämistä päivää pidempään. 

Omakotiyhdistyksen jäsenille tarjoam-

me palvelumme aina edullisemmin, 

joten kerro jäsenyydestäsi asioidessasi 

kanssamme. Kourujen ja tikkaiden uu-

sinta tulee usein ajankohtaiseksi kevääl-

lä, kun lumi katolta pudotessaan ottaa 

kourut matkaansa tai painaa tikkaat irti 

seinästä. Mikäli näin pääsee käymään, 

on syytä hoitaa asia kuntoon mahdol-

lisimman pikaisesti. Keväällä peltisepillä 

Energiansäästö ja luonnon hyvinvointi 

ovat tärkeitä asioita nyt ja tulevaisuu-

dessa kaikille kuluttajille niin myös 

LämpöTec Oy:lle.

Tammikuussa 2009 perustettu Lämpö-

Tec Oy on erikoistunut lämpöpump-

pupohjaisten lämmitys- sekä jäähdy-

tysratkaisujen suunnitteluun, myyntiin, 

asennukseen ja huoltoon. LämpöTec 

Oy:llä on TUKESin myöntämä kylmä-

laiteliike- ja S3 sähköasennus pätevyys.

Tuotteinamme ovat useiden pitkään 

Suomessa toimineiden maahantuojien 

LämpöTec Oy
laadukkaat ilmalämpöpumput, ilma-

vesilämpöpumput, varaajat, aurinko-

keräimet sekä ilmanvaihto- ja kosteu-

denpoistolaitteet. Laatu ja työnjälki on 

meille kunnia-asia josta emme tingi.

LämpöTecin palveluihin kuuluu myös 

lämpökuvaus, joka on nopea ja edulli-

nen tapa löytää lämpövuodot.

Yhä useammin kotitalouksiin haetaan 

lämpöpumppupohjaista päälämmitys-

järjestelmää. Ilmasta-veteenpumput 

kasvattavat suosiotaan johtuen pump-

pujen pakkasominaisuuksien hyvästä 

kehityksestä. Myös aurinkoenergian 

hyödyntäminen kiinnostaa yhä use-

ampaa kotitaloutta. Aurinkoenergian 

hyödyntämiseen on useita eri mah-

dollisuuksia, ilmanvaihdosta aina talon 

lämmityksen tukemiseen.

Tutustu lämpöpumppumalleihimme 

sekä muihin tuotteisiimme ja palve-

luihimme sivuilla www.lampotec.fi  ja 

varaa ilmainen suunnittelukäynti, niin 

kartoitetaan tarpeesi.

Juha-Matti Rytkönen

kaunista katseltavaa ja vinkkejä omaa-

kin pihaan on odotettavissa! 

Pyrimme tarjoamaan jotain uutta ja 

mielenkiintoista ympäri vuoden - kan-

nattaa siis seurata nettisivujamme, josta 

löytyvät myös ohjelmat matkoistamme. 

Matkalla maailmalle:

www.astor.fi  – 

tervetuloa mukaan! 

Astor Oy Matkapalvelu -  Travelservice

Korsontie 12, 01450 VANTAA

puh. 872 6465, matka@astor.fi 

Tullaan

       tutuksi

on aikaa tehdä pienempiäkin remont-

teja, mutta syksyä kohti mentäessä ti-

lauskirjat monesti täyttyvät, ja asiallisen 

peltisepän saanti voi muuttua lähes 

mahdottomaksi. Palvelemme kouru, 

tikas, lumieste, huoltosilta ja pellitysasi-

oissa ja helpoiten meidät löytää Kelatie 

14:ta.

 

Palvelemme arkisin klo 7:00 – 15:30. 

Puhelimella saatte kiinni numeros-

ta 0400 – 666 104. Kotisivuiltamme 

saat lisätieto meistä ja tuotteistamme. 

www.sara-steel.fi 
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Teemme sen mahdolliseksi

Suojaudu epävarmoja  
aikoja vastaan Nordean  
viisaalla asuntolainalla.

Viisas asuntolaina joustaa tilanteesi mukaan:  
voit tarvittaessa itse pienentää tai suurentaa  
lyhennystäsi, tai jättää niitä väliin. Siihen  
sisältyvän korkokaton avulla hyödyt nykyisistä  
alhaisista koroista, mutta suojaudut samalla  
mahdollisilta koron nousuilta. Lue lisää 

nordea.fi/viisasasuntolaina tai soita 

0200 3000 (pvm/mpm) ma–pe 8-20.

Maakotkantie 12
Vantaa-Korso
nordea.fi
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Astor Oy Matkapalvelu – 

Travelservice

(09) 872 6465, Korsontie 12, 01450 

VANTAA

astor.fi , matka@astor.fi 

5% alennus kevään ja kesän puutarha-
matkoista ( Türi, Riika, Ahvenanmaa )

Eläintarvikeliike PetPoint

09-8574871, Merikotkantie 2,

01450 Vantaa, petpoint.fi 

normaalihinnoista
jäsenkortilla -5 %

Helsingin OP Pankki,

Korson konttori, Merikotkanpolku 2, 

OP 0100 0500, op.fi 

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

Kiinteistömaailma Korso

010 387 3600, Korsontie 6,

01450 VANTAA

korso@kiinteistomaailma.fi 

10 % alennus prosenttipalkkiosta

Korson Rauta

(09) 872 4578, Pihkalantie 4, 01480 

VANTAA

korsonrauta.fi 

normaalihinnoista -20 %

Korson Omakotiyhdistyksen

jäsenilleen neuvottelemat edut

Vantaan Energialta saat kilpailukykyistä sähköä omakotisopi-

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 Omako-

tiliitto 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 

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% Huom! 16.5.2012 

Triopäivät tule tutustumaan tarjouksiin

Päivystäjän suora numero

(09) 838 6450

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 %

€
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 

Seuraavista liikkeistä saat etuisuuksia normaalihintaisista tuotteista tai palveluista

näyttämällä Suomen Omakotiliitto ry-Korson Omakotiyhdistys ry:n jäsenkorttia:

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 tarjouspyyn-

tönne varsinkin suurimmissa hankinnoissa. Suosimalla ja kannattamalla yhteistyö-

kumppaneitamme mahdollistatte yhteistyön jatkumisen myös tulevaisuudessa.
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0 normaalihinnosta -5 – 25 %

Lisää etuja löydät

Suomen Omakotiliiton kotisivuilta:

www.omakotiliitto.fi /jäsenyys&edut

• Uudenmaan piirin kotisivuilta:

www.omakotiliitto.fi /uusimaa/

jasenetuja.

€
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KAIKKEA EI TARVITSE 
TEHDÄ ITSE.

Ammattitaitoiset ja luotettavat 
asentajamme toteuttavat sekä 

suuret että pienet remontit! 

Silvastintie 2, 01510 Vantaa  www.k-rauta.  /vantaanportti
Palvelemme ma-pe 7-21, la 9-18, su 12-18  P. 09 825 550

KYSY ASENNUSPALVELUA!

Hyödynnä kotitalousvähennys remontissasi. Voit vähentää 45% arvonlisäverollisesta työkorvauksesta. Lisätietoa www.vero.  

Välityspalkkioesimerkki: 900 € + 3,8% velattomasta kauppahinnasta, vähimmäispalkkio 2700 € + asiakirjakulut (hinnat sis.alv 23%)
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kesä la sulj. 4.6.-16.8.2011

Omakotiyhdistyksen jäsenille

10% alennus
norm. hintaisista tuotteista

Metsolantie 4, 01450 Vantaa
p. 010 279 2959
avoinna  ma-pe  10 – 18.30
 la           9 – 14.00

ei koske työtä eikä tarjoustuotteita

Jukka-Sport
www.jukka-sport.com

kesälauantait
suljettu ajalla
9.6.-11.8.

Hanki hyödyllisiä suomalaisia laatutuotteita, joilla hellit  
lahjan saajaa, kotia, saunojaa ja itseäsi!  

www.sokevakasityo.fi/verkkokauppa
Verkkokauppatilausten noutomahdollisuus! 

Tervetuloa ostoksille!



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

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

Korson Omakotiyhdistys ry -jäsenkortilla  
10 % alennus normaalihintaisista tuotteista!

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


