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Korson Omakotiyhdistyksen sääntömääräiseen 

kevätkokoukseen ja teematapaamiseen, jossa RTV-

Yhtymä Keravan Perttu Mellin ja Tikkurila Oy:n 

konsulentti Petri Ruotsalainen kertovat  mm. kiviai-
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Korson Omakotiyhdistys sääntömääräinen kevätkokous
Aika: Keskiviikkona 3.4.2013 klo 19.00 

Paikka: monitoimikeskus Lumo, Urpiaisentie 14,  kokoustila 068 alakerta

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9§:ssä mainitut asiat:

toiminnantarkastuskertomus

muille vastuuvelvollisille

  
Hallitus            

Tehtävä Nimi Osoite Puhelin

Omakotitalkkarien varaukset: 045 111 6737

sähköposti: Julkaisija:

Päätoimittaja: Taitto: Painopaikka: Painos

Työryhmä:  |  Jakelu:

Korson Omakotiyhdistys ry:n hallitus

Tervetuloa teematapaamiseen tenttaamaan asiantuntijoita 

 Perttu Mellin  Petri Ruotsalainen.  He kertovat mm. 

Keskiviikkona 3.4.2013 klo 18.00 monitoimikeskus Lumo, 



Puheenjohtajalta

Aktiivista kevättä ja 
kesää

Tarkkana kuin porkkana

parantamaan tien turvallisuutta 

tusta. 

tavoitteita, paikallisesti toimimme 

maalla.

Kattava edunvalvonta-
organisaatio

Kai Etelämäki Ari 
Ala-Sippola

Hannele Puusa-Ruo-
honen Olavi Räty 

 Hannele Puusa-Ruohonen 

munikointia viranomaisten kanssa. 

Hannele Puusa-Ruohonen

Kiitos



Kerava: Santaniitynkatu 1, puh. (09) 5465 1800 
Palvelemme: ma-pe 8–8, la 9–14, ammattikuntamyynti ark. 7–18

Painepesuri 
tarjoushintaan 
kaikille Korson 
omakoti-
yhdistyksen 
jäsenille!

Tikkurilan ulkomaalit Keravan parhaasta maalikaupasta!

Nilfisk paine-
pesuri C110

8900
kpl

JAETUILLE
TONTEILLE
TUNTUVA
VERON-
KOROTUS?

pientalotonteista. 

on osoitettu asuinrakentamiseen. 

neuvotteluissa.



Kannattaa seurata Lu-
mon ilmoitustauluja ja 
kotisivujamme www.
korsonoky.fi   lähempänä 
tapahtuman ajankohtaa. 
Tarkempia tietoja voi 
myös kysyä hallituksem-
me jäseniltä. Oikeudet 
muutoksiin pidätetään. 

3.4.2013 klo 18.00 Asiantuntijoiden teematapaaminen 

Perttu Mellin Petri Ruotsalainen 
Tikkurila 
3.4.2013 klo 19.00 Korson Omakotiyhdistyksen sääntömääräinen 

kevätkokous

068 alakerta
11. -14.4.2013 Omakotimessut

osastolla. 
9.5.2013 Vetomarkkinat

17.-18.5.2013 Vantaa-päivä

21.5.2013 klo 18.00 Kasvinvaihtopäivä

8.6.2013 klo 8-20 UUTUUS! Puutarharetki Kultarantaan, ruokailu

21.7.2013 klo 11-20 Kesäteatterimatka Heinolaan,

11. -14.4.2013 OmaKotimessut

Helsingin Messukeskuksessa

Syntymävuosi

Tapahtumia Korsossa keväällä ja kesällä 2013

 
KYLLÄ, haluan liittyä  jäseneksi Suomen  Omakotiliiton paikallisyhdistyksen 

 jäseneksi. Lähettäkää minulle jäsenkortti ja jäsenmaksulasku. 

SUOMEN 
OMAKOTILIITTO ry 

 
 

Tunnus 5005655 
00003 VASTAUSLÄHETYS 

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. 

Korson Omakotiyhdistys ry 

syntymävuosi 

  

4-5.4.2013

4.4.2013

5.4.2013

7.5.2013

18.5.2013

Valtakunnallista
omakotipäivää

vietetään 30.3.2013.
Suomen liput salkoon!



Vantaan kaupungilla on 
turvallisuussuunnitelma, 
jonka puitteissa kaupungin 
suuralueiden turvallisuus-
työryhmät suunnittelevat 
ja  toteuttavat asukkaidensa 
turvallisuutta ja viihtyisyyt-
tä edistäviä toimenpiteitä. 
Korsossa toimii turvalli-
suustyöryhmä, jossa on 
edustettuina kaupungin 
viranomaisten lisäksi myös 
järjestöjen ja yhdistysten 
kuten omakotiyhdistyksen 
edustajia.

turvallisuutta olisi parannettava, 

 

 

Yhdessä toimimalla lisäämme asuinalueemme 

turvallisuutta ja viihtyisyyttä

Kyläkävelylle osallistuneet jakautuivat ryhmiksi, jotka kävelivät eri reittejä.

lokakuussa Korson asukasillassa. 

kaikki korsolaiset, asuinalueesta 

eri alueille.
 

puriapu esimerkiksi loman aikana 

keet.
 
Korson omakotialueilla on poliisin 

vieminen niille tarkoitettuun paik



Uutuuksia !! 

Puh. 09- 851 3191 
Korsontie 7 

01450 Vantaa 

Avoinna avainkortilla 
joka päivä klo 05-24, 
vastaanotto avoinna 

ma-to 16-20 ja pe 14-18. 

TARJOAMME UUSILLE 
TUTUSTUJILLE VIIKON 

ILMAISEN TREENIJAKSON – 
TULE NOUTAMAAN OMASI ! 

Tiedotus
asukkaille:
(Ilmoitus tullut tiedotteen mennessä 

painoon)

Kuulutus: 

misesta.

postilaatikko on vinkki varkaalle, 

turvallisuutta.
 

alueellaan kaikenlaista toimintaa, 

pa voi olla vaikkapa siivoustalkoot 

poliisilaitos

Jälkikommentti:

tuleviin talkoisiin tiistaina 7.5.2013. 

Lumossa.

Hannele Puusa-Ruohonen



 
www.hometalkoot.fi

Kosteus- ja homerii-
doista turvallisempaan 
talokauppaan

sittain n.16 000 pientalokauppaa. 

mevauriosta tai sellaisen ennal

Asuntokaupan turvan parantaminen 

-hankkeen loppuraportti valmistunut

mari Tiina Koskinen-Tammi

 

taan usein kuntotarkastus, mutta 

Juhani Pirinen 

 
Hannele Puusa-Ruohonen 

-

-
-



Tunnemme 
näiden kulmien kodit
kuin omat taskumme.
Ota rohkeasti yhteyttä meihin. Saat nopeasti arvion 
asunnostasi ja suunnitelman sen myyntiin.

Välityspalkkiomme on 4,92 % prosenttia (4 % + alv. 23 %) velattomasta kauppahinnasta. * Puhelu 010-numeroon maksaa lankapuhelimes-
ta soitettaessa 0,0828 €/puhelu + 0,0595 €/min. (alv. 23 %), matkapuhelimesta soitettaessa 0,0828 €/puhelu + 0,1704 €/min. (alv. 23 %).

Tikkurila  Kielotie 11, p. 010 255 5950
Korso  Maakotkantie 19, p. 010 255 6040
Viisari  Martinkyläntie 47, p. 010 255 6000
Martinlaakso   Kivivuorentie 4, p. 010 255 5970



kuvia 1-3
Jäte palaa energiaksi

 Vantaan Energia 

on luotettava ja 

vastuullinen 

ympäristösertifi oitu 

yritys.

ORGANISATION 
CERTIFIED BY

Tuotamme kaukolämpöä ja 

sähköä kierrätykseen kelpaamattomasta seka-

jätteestä ympäristöä ja luonnonvaroja säästäen. 

Jätevoimala valmistuu vuonna 2014.



Onko talosta poispäin 15 senttiä 

kaatoa kolmen metrin matkalla?

taan pintavesien valuminen oikein 

Onko sokkelin tai perusmuurin 

vieressä 40 sentin erotuskaista?

Pihapuutarhuri: älä kasvata hometta taloosi

aines poistetaan kaistaleelta vii

Ovatko lähimmät pensaat tai puut 

vähintään kolmen metrin etäisyy-

dellä rakennuksesta?

talon perusmuuria vasten vauri

 

vat maalipintaa altistaen katteen 

Syökö köynnös seinääsi?

mattavasti muuta ilmanalaa kos

takana olevien perustusten, seini

Teitkö terassin tai katoksen?

Talon terveyttä eivät uhkaa vain putkistovuodot, vaan myös ulkoa päin kulkeutuva 
vesi ja kosteus. Väärin ohjautuvat sadevedet, puutteelliset tontin kallistukset sekä 
pihan kasvillisuus voivat aiheuttaa yllättäviä vaurioita talolle. Innokkaan viherpeu-

kalon kannattaakin muistaa muutama nyrkkisääntö pihatöitä suunnitellessaan.



kosteutta.

Uusi talvi tulee puutarhaankin

taan. Lumelle varataan paikka niin, 

Säännöllinen huolto terveen 

talon turva

laatia omaan taloon sopiva lista 

Juhani 
Pirisen

Tarpeen mukaan jatkuvasti

tehtäviä:

koottua tietoa talosta, sen ra
kenteista, materiaaleista, teknii

 

tannusten seuraamiseen, tai kun
 
 

Jokainen 

talo ansaitsee 

oman huolto-

kirjan

 Kevät

tarkastus

tarkastus

tus

 Kesä:

jatkuu vier. sivulla >>

UUSI  JÄSENETU!

 

Huoltokonsepti.fi.

 
www.omakotiliitto.fi

 



KAIKKEA EI TARVITSE 
TEHDÄ ITSE.

Ammattitaitoiset ja luotettavat 
asentajamme toteuttavat sekä 

suuret että pienet remontit! 

KYSY ASENNUSPALVELUA!

Hyödynnä kotitalousvähennys remontissasi. Voit vähentää 45% arvonlisäverollisesta 
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vantaa
Maakotkantie 12
0200 3000
nordea.fi 

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 .

Teemme sen mahdolliseksi

Korjaustieto.fi 

neuvonnan verkkopalvelu.

 Tekstikooste Hannele Puusa-Ruohonen 



–  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.



 
Huom! Korvaus työstä on kotitalous-

vähennyskelpoinen.

merosta on 045 1116737, 

Hyvää yhteistyötä toivottavat

Omakotitalkkarit Mervi Pakarinen

Yhdistykseemme omakoti-
talkkarit Mervi Pakarinen ja 
Eero Pakarinen ovat koko 
jäsenistön käytettävissä. He 
auttavat ensisijaisesti ikään-
tyvää jäsenkuntaamme, 
mutta mikäli aikatauluissa 
on väljää tulevat omakoti-
talkkarimme avuksi vaikka-
pa lapsiperheeseen tai sai-
rauden yllättäessä.

Lainauskalusto

Klapikone 20 € / vrk 

 Oksasilppuri 10 A 10 € / vrk 
Oksasilppuri 16 A 15 

Oksasilppuri 10 A hidas 15 € / vrk 
Pensasleikkuri 10 € /vrk 
Nurmikkojyrä 5 €

Kasvikuivuri 10 € / 3 vrk 

Talkkaritilaukset puh. 045 1116737

Apua puutarhaan, klapihommiin, siivoukseen, asiointiin,

vartiointiin  jne. jäsenpalveluna omakotitalkkareilta

Omakotitalkkarit

Tiedustelut ja varaukset: 

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

Yhdistys vuokraa edullisesti jäsenilleen seuraavia pienkoneita:



Korson Omakotiyhdistyksen

kesäretket 2013

Hervoton ja kiivastahtinen komedia DIIVAT on täynnä täpäriä tilanteita, nasevaa sanailua 
ja riemukasta irrottelua Piukat paikat -elokuvan tyyliin. Leo ja Jack ovat huono-onnisia 
näyttelijöitä, jotka kiertelevät 1950-luvun Yhdysvaltoja esittämässä kahden hengen Shake-
speare-koostettaan. Suosio ei ole suurta, joten köyhät taiteilijat innostuvat kun kuulevat, 
että kuolemaisillaan oleva rikas nainen etsii kahta sukulaistaan. Valitettavasti sukulaiset ovat 
naisia, mutta sehän ei näyttelijöitä lannista. Kommellusten ja yhteensattumien summa 
huipentuu vauhdikkaassa shakespearelaisessa hengessä.

Lähtö sunnuntaina 21.7. Korsosta

kotimatkalle, matkalla tauko esim.

Paluu Korsoon noin klo 20.00.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut

Kesäteatterimatka tehdään Heinolaan sunnuntaina 

21.07.2013  katsomaan esitystä  ”Diivat”

Puutarharetki Naantaliin Kultarantaan ja Louhisaaren

Kartanolinnaan lauantaina 8.6.2013

Lähtö lauantaina 8.6. Korsosta
Ravintola Aadan edessä olevalta
bussipysäkiltä klo 8.00, tau-
ko Suomusjärven Kivihovissa, 
Kultarannan kierros, lounas noin 
klo 13.00 ravintola Merisali Naan-
talissa,  opastettu tutustuminen 
Louhisaaren Kartanolinnaan ja 
mahdollisuus omatoimiseen puu-
tarhakierrokseen ja kahvilakäyn-
tiin. Kotimatkalla tauko ja paluu 
Korsoon noin klo 20.00.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut 
matkatoimisto Astor, puh.
(09) 872 6465. Sitovat maksut 55 
euroa suoritetaan Korson Omako-
tiyhdistyksen tilille: FI49 5720 6820 
045511, viestikenttään merkintä 
”Puutarha” ja viimeistään 24.5.2013 
mennessä. Paikkoja varattu 49, 
jotka täytetään ilmoittautumisjär-
jestyksessä.

UUTUUS! 



Astor Oy Matkapalvelu – 

Travelservice

matkoista  

Eläintarvikeliike PetPoint 

Helsingin OP-Kiinteistökeskus, 

 
Jukka-Sport Metsolantie 4,

sport.com 

tuotteista

Jyrki Höyry Oy 

Kiinteistövälitys Remax Parhaat Kodit 

Oy LKV

Korson Omakotiyhdistyksen

jäsenilleen neuvottelemat edut

puhelinpalvelun kautta (09) 829 0225.

Kotisivut www.vantaanenergia.fi 

K-rauta 75

K-rauta Vantaanportti 

Lukko Areena 

Luontaistuote Marjaterttu 

LVI-TRIO Oy 

Neste Oil K-market

Ramirent Finland Oy 

Remonttipalvelu Amaranth 

RTV-YHTYMÄ

Sara-Steel 
0400 – 666 104, Kelatie 14,

Starkki 

Väripirtti 

€
Teboil

Maksuton tilaus- ja palvelu-

numero 0800 183 300

 254 047.
Kotisivut www.teboil.fi 

Seuraavista liikkeistä saat etuisuuksia normaalihintaisista tuotteista tai palveluista

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

Lisää etuja löydät

Suomen Omakotiliiton kotisivuilta:

jasenetuja.

€



PARAS VÄLITTÄJÄ YRITTÄÄ!

Olemme RE/MAX kiinteistövälitystoimisto omalla alueellanne.

Toimimme Korson keskustassa S-marketin tiloissa, joten

meille on helppo tulla asioimaan. Alan ammattilaisista

koostuva myyntitiimimme auttaa, niin asuntonne myynnissä 

kuin uuden hankinnassa.

Välityspalkkiomme esim. 3,9% velattomasta myyntihinnasta, sis. alv:n tai sop.mukaan.

Mika Kuutti

040-7400383

Eija Hellström

045-3569270
Pertti Kuikka

045-3597727
Jouko Piittinen

0400-451887

Piia Jääskeläinen

0400-600898
Seppo Leimio

050-4130000

Sirpa Raussi

p. 0440 760

myyntisihteeri

PYYDÄ MEILTÄ ILMAINEN ARVIO KODISTASI.

Maakotkantie 19, 01450 Vantaa

Puh. (09) 838 6450



Omakotiyhdistyksen jäsenille

10% alennus
norm. hintaisista tuotteista

Metsolantie 4, 01450 Vantaa

avoinna  ma-pe  10 – 18.30

ei koske työtä eikä tarjoustuotteita

Jukka-Sport
www.jukka-sport.com

kesä la sulj. 4.6.-16.8.2011

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

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




