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Korson Omakotiyhdistys ry.:n sääntömääräinen syyskokous
Aika: tiistai 25.11.2014 klo 19.00  

Paikka: Monitoimikeskus LUMO, Urpiaisentie 14, kokoustila 068 alakerta, 01450 Vantaa  

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9§:ssä mainitut asiat:

• vahvistetaan jäsenmaksu, toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten

• päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista 

• valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimintakaudeksi ja hallituksen jäsenet

erovuoroisten tilalle 

• valitaan yhdistyksen edustajat Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piirin ja paikallisjärjestön 

kokouksiin ja hallitukseen sekä 

• valitaan (1-2) toiminnantarkastajaa ja (1-2) varatarkastajaa sekä 

• käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten hallitukselle viimeistään (1) yhtä

kuukautta ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat. Kokouksessa tehdään myös muut

edustusvalinnat. 

Hallitus

Tehtävä Nimi Osoite Puhelin

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

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

Talousvastaava Olavi Räty Riekkotie 12 a 0400 321 730

Kalustovastaava Antero Saarela Naakkakuja 18 050 371 5665

Omakotitalkkarivastaavat  Kai Etelämäki Piisamirinne 4 A 050 500 3617      

 Olavi Kaipainen Kuhankeittäjäntie 3 040 523 3823 

Jäsen Sirkka Kaipainen Kuhankeittäjäntie 3 040 717 8570

Jäsen Mauri Hallberg Majavatie 32 A 040 590 3990

Jäsen Tapio Peltohaka Kauriintie 12 b C 040 548 7595

Omakotitalkkarien varaukset: 045 111 6737

Kannen kuva: Mäenlaskua Sandiksella Leppäkorvessa, Talvi-illan kajo Korsossa

Sähköposti: etunimi.sukunimi@korsonoky.fi    |  Jäsentiedote: kotilainen@korsonoky.fi    |  Facebook

Julkaisija: Korson Omakotiyhdistys ry.  |  Päätoimittaja: Hannele Puusa-Ruohonen  |  Taitto: Suunnittelutoimisto WOM

Painopaikka: printservice  |  Painos: 5.400 kpl  |  Suomen Omakotiliiton ja Uudenmaan piirin jäsen

Korson Omakotiyhdistys ry:n hallitus

Tervetuloa tutustumaan St1 Energiamarketin tuotteisiin yleisötapahtumassa.
Siellä edustajamme kertovat tuotteistamme sekä omakot - että kiinteistökohteissa.

• UUTUUS-tuotteemme: FUKTISOL hengittävä salaojitus

• Ratkaisu kosteus- ja homeongelmiin

LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT:

-Eri ratkaisuilla pudotat jopa 70% lämmitysenergian kulutusta.

-Asennamme myös vesikiertopatterijärjestelmät suorasähkö-taloihin.

tiistaina 25.11.2014 klo 18.00 alkaen

Paikka: Monitoimikeskus LUMO, Urpiaisentie 14, kokoustila 068 alakerta, 01450 Vantaa  

 Vapaa pääsy

KAHVITARJOILU

Kutsu

Osallistumalla voit vaikuttaa –  LÄMPIMÄSTI TERVETULOA !

i
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Puheenjohtajalta

Kallis kustannuksiltaan
Ei ole mukavaa vuodesta toiseen, 

vuosikymmenestä toiseen todeta 

sanonnan pitävän paikkansa asumi-

sen kalleuden vuoksi. 

Kulunut vuosi on ollut pientaloasu-

misen edunvalvonnan kannalta var-

sin tärkeä. Historian ensimmäinen 

Suomen Omakotiliiton käynnistämä 

kansalaisaloite on tuonut ajamiam-

me asioita entistä enemmän ylei-

sön tietoisuuteen. Tiedotusvälineet 

ovat kiitettävästi raportoineet kan-

salaisaloitteen etenemisestä edus-

kunnassa ja EU:ssa asti. Kiitos siitä 

medialle. Uskomme, että työ ei ole 

mennyt hukkaan, vaan saamme vie-

lä asiaan muutoksia, jotka osaltaan 

tulevat vaikuttamaan asumiskus-

tannuksiin. Yksi uhka on, että mm. 

kiinteistöveron laskentaperusteisiin 

otetaan mukaan asunnon nykyinen 

laskennallinen energialuokka, joka 

edelleen lisäisi kiinteistöverotuksen 

eriarvoisuutta.

Asumiskustannuksia korottavat 

välittömät ja välilliset verot, lait ja 

asetukset on nostettava yleisesti 

esille, jotta niiden todelliset vai-

kutukset meidän päivittäiseen elä-

mään saadaan jokaisen helposti 

arvioitaviksi. Ei myöskään unohde-

ta vapaa-ajan asukkaita, joilla alkaa 

jo olla aivan riittävän kova taakka 

selvitä mökkeihin kohdistuvista ra-

sitteista. 

Omakotiliiton tavoitteista mainitta-

koon ”Asumiseemme kohdistuvan 

sääntelyn ja ohjauskeinojen tulee 

olla kannustavia” (ja palkitsevia on 

kirjoittajan lisäys). Tulevia eduskun-

tavaaleja ajatellen, pitää meidän 

saada totuuden mukaisesti ja ym-

märrettävästi tietää, mitkä kaikki 

asiat tulevat vaikuttamaan asumis-

kustannuksiimme tulevina vuosina. 

Asialla on toinenkin puoli 

– oma koti  lähellä sydäntä
Pidämme asumismuodostamme, 

suorastaan rakastamme sitä. Tutki-

musten mukaan edelleen 60-80 % 

suomalaisista haluaa asua pienta-

lossa! Mikä sen rauhoittavampaa, 

kuin keväällä seurata uuden kasvun 

puhkeamista, loppukesästä kerätä 

sato, nauttia syksyn upeasta väri-

kirjosta puutarhassa, talvella nauttia 

säilötyistä oman sadon terveellisis-

tä ja maukkaista keitoksista ja pais-

toksista. Kelpaa sitä pimeinä iltoina 

tunnelmoida.

Me haluamme korsolaisina pitää 

hyvää huolta Korson asukkaista, ja 

juuri siksi yhdistyksemme ajaa asioi-

ta paikallisesti ja pitää tiivistä yhteyt-

tä kuntaan. Nyt odotamme, että 

omasta keskustastamme puhkeaa 

uusi toimiva ja vireä ”city” palvele-

maan korsolaisia, ja josta voimme 

olla ylpeitä!

Otamme välillä

kevyemmin ja vietämme 

aikaa yhdessä
Yhdistyksemme tarjosi edullisesti 

mm. omakotitalkkaripalveluita ja 

retkiä, olimme mukana markki-

noilla jäsentemme tavattavissa, 

oli kasvinvaihtoa, uuden lainavä-

lineen vipukirveen ja pellettpoltti-

mon esittely. Siis uutta ja jo entuu-

destaan tuttua toimintaa. Talvi on 

pientaloasukkaalle hiljaisempaa 

aikaa, jolloin me valmistaudum-

me tulevaan vuoteen. Antakaa pa-

lautetta ja kertokaa kiinnostuksen 

kohteistanne ja toiveistanne.

UUTTA! 
Vastasimme tämän päivän haas-

teeseen ja avasimme Korson Oma-

kotiyhdistykselle oman Facebook 

–sivuston. Kannattaa käydä tykkää-

mässä sivustostamme, sillä mitä 

enemmän meitä on yhteisten asi-

oiden takana, sitä paremmin meitä 

kuullaan, ja siten voimme parem-

min vaikuttaa asumisen asioihin. 

Lähinnä meitä on oman ”kylämme” 

asiat, joita seuraamme nyt myös 

Facebookin välityksellä. Korso on 

hyvä paikka asua!

Hannele Puusa-Ruohonen

puheenjohtaja 

Oma koti kullan kallis!
Niin on – monessakin mielessä
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Asukkaiden
lisääntyneet
vastuut
oman tontin
siistimisessä

Kaupunki muisti kesällä tonttien 

omistajia kirjeellä, jossa kehotet-

tiin huolehtimaan mm. riittävästä 

näkyvyydestä risteysalueilla, siisti-

mään pientareet ja tontin reunat 

rönsyävästä kasvillisuudesta. Kun-

nan laissa ja määräyksissä on ta-

pahtunut osittaisuudistuksia. Mm. 

katujen ja kunnossapitolain 10 § 

3 momentti kertoo, että ”tontin-

omistajalle kuuluu enintään kol-

men metrin etäisyydelle tontin ra-

jasta ulottuvan, tonttiin rajautuvan 

viherkaistan ja ojan alueella roskien 

poistaminen, muu puhtaanapito 

sekä kasvillisuuden siistinä pito”. Li-

säksi rakennusjärjestys 30 § ohjeis-

taa aitoja sekä puiden ja pensaiden 

korkeuksista ja etäisyyksistä sekä 

haitoista liikenteelle.

 

On kunnia-asia pitää tontit ja nii-

den ympäristöt siisteinä. Se vaikut-

taa meidän jokaisen viihtymiseen 

asuinalueellamme, ja on miellyt-

tävää voida ohi kulkiessaan ihailla 

kauniita pihoja istutuksineen. Tai 

talvella kävellä turvallisesti lumesta 

vapaita väyliä.

Mihin lumet?
Talven tullessa kaupungin huoleh-

timat auraukset sujuvat jouhevam-

min kun mekin olemme tehneet 

osamme ajoissa, ja karsineet liian 

pitkiksi kasvaneet puiden ja pensai-

den oksat. 

Varmaankaan ei kaikki ole niin yksi-

selitteistä kuin lait ja määräykset kir-

joitettuna tuntuvat. Meillä Korsossa 

on paljon päättyviä teitä, kääntö-

paikkoja, parkkipaikkoja, kapeita 

kujia, ojia jne. Lumen kolaus oman 

tontin alueelta ei aina ole niin help-

poa. Auran käytyä esimerkiksi työ-

päivän aikana, tontin edustalle pak-

kaantunut lumi on saattanut jäätyä. 

Kinos voi olla myös varsin painavaa 

ja kovaksi auran nokassa muuttu-

nut lumi vaikeaa käsitellä. Entä kun 

pienimmät polut ja kujat aurataan 

viimeisinä. Tonteille ajo on lumen 

vuoksi hankalaa. Lumet pitäisi luo-

da omalle tontille. Mutta kun tulee 

sellaisia talvia kuin lähiaikoina on 

ollut? Ei mahdu tai ei pysty nosta-

maan niin korkealle kinoksen pääl-

le tai tontin perälle kuljetus on jo 

ylivoimaista. Toivottavasti maksimi 

kolmen metrin siistinä pitäminen 

aurausasioissa kuitenkin kuuluu vie-

lä kaupungille. Ja riittävän ajoissa 

kinosten poiskuljetus ahtailta kujilta 

ja katujen vierustoilta. Omakotiyh-

distyksellä on ollut jo vuosia oma-

kotitalkkareita jäsenten tilattavaksi 

avustamaan lumitöissä. 

Entinen kadunpitomaksu piti sisäl-

lään mm. aurauksen. Maksun poisto 

ilahdutti, ja kaupunki on hoitanut au-

raukset nykyisinkin. Uudet asetukset 

ja käytäntö tulevat näyttämään, mitä 

kolmen metrin hoitovastuu oike-

astaan talviaikaan tarkoittaa. Halu-

amme uskoa, että kesän velvoitteet 

hoidettuamme, kunta hoitaa oman 

osuutensa – kunnialla.

Lisätietoja:

www.vantaa.fi  viheralueyksikkö 

ja kadunpitoyksikkö, kaupungin 

vaihde 09-83911 

Teksti: Hannele Puusa-Ruohonen
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K-rauta Vantaanportti auttaa 
tekemään unelmistasi totta!

Meiltä asentajat kaikkiin kodin 
remonteihin. Asennettuna mm. 
ikkunat, ovet, vesikatot, wc-istuimet, 
altaat, hanat, suihkukaapit, kiukaat. 
Luotettavasti ja ammattitaidolla.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty!
Saat apua kodin, keittiön tai kylpy-
huoneen suunnittelussa.

Teet hankintasi vaivattomasti 
edullisella ja joustavalla K-raudan 
Remonttirahalla. Sen saat kätevästi 
meiltä heti. Rahoituksen myöntää 
Pohjala Pankki Oyj.

Kuljetamme isommatkin ostokset 
ripeästi ja kohtuullisella korvauksella. 
Lainaamme myös peräkärryä, 
jos haluat itse kuljettaa ostoksesi.

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

Remontointi on helppoa, kun annat meidän auttaa sinua
Saat suunnittelun, tuotteet, rahdin ja asennuksen yhdellä • 
sopimuksella samalta myyjältä
Kiinteät kustannukset luovat varmuutta ja helpottavat • 
päätöksen tekoa.
Aikataulu pitää, kun ammattilaiset hoitavat homman• 
K-raudan rahoituksella saat korotonta maksuaikaa• 
Remontointipalvelusta saat myös kotitalousvähennyksen• 

Omakotiyhdistyksen jäsenille norm.hintaisista 
varastotuotteista -10% alennus jäsenkorttia näyttämällä.

Olemme Jumbon vieressä!

Kysy myös kevätsiivousta!

Nyt kannattaa liittyä jäseneksi

www.korsonoky.fi  tai kupongilla s. 15! Täydet jäsenedut jo loppuvuonna
2014, jäsenmaksu vasta ensi vuoden puolella!

Puh. (09) 838 6450

www.espoonkiinteistoapu.com

EKA- ETELÄSUOMEN IKKUNA- JA KATTOAPU
Remontin tarvetta?
Teemme remontit asiantuntevasti kaikenlaisiin kohteisiin. 

ikkunaremontit   ulko-oviremontit   vesikattoremontit

044 293 6352 | toimisto@espoonkiinteistoapu.fi 

SYYSKAMPANJA   Soita ja kysy lisää!
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Julkisen vallan tarve verotulojen 

kasvattamiseen on viime vuosina 

käynyt pientaloasukkaan kukkarol-

le. Omakotiliiton ja Kiinteistöliiton 

yhteisen tuoreen selvityksen mu-

kaan ovat asumismenot yleisesti 

nousseet viimeisen neljän vuoden 

aikana keskimäärin 4 % vuodessa. 

Vaihtelu oli kuitenkin suurta ja nousu 

kohdistui erityisesti pientaloasumiseen.

Esimerkiksi öljylämmitetyssä oma-

kotitalossa asuvien eläkeläisten asu-

miskulujen nousu oli  mainittuna 

aikana 9,1 % vuodessa. Suureen nou- 

suun eläkeläisten kohdalla vaikutti 

se seikka, että heidän asuntonsa 

ovat pääosin velattomia eikä kor-

kotason lasku päässyt korvaamaan 

muuta nousua kuten nuoremman 

sukupolven kohdalla.

Yksin elävän, omakotitalossa asu- 

van eläkeläisen tuloista menee 

asumiseen lähes 40 %. Tämä 

on vastoin yhteiskunnan pyrki-

myksiä pitää vanhentuva väestö 

asumassa kodissaan mahdolli-

simman pitkään. Kehityksen jat-

kuessa olisi tärkeää tuen lisää-

minen ns. kolmanne sektorin 

toimijoille kuten Omakoti-liiton 

talkkaritoiminnalle, joka on eri-

tyisesti tarkoitettu helpottamaan 

ikääntyvien pientaloasukkaiden 

jokapäiväistä elämää.

Tutkimus ennustaa asumiskustan- 

nusten edelleen nousevan seu-

raavan neljän vuoden aikana 3.6 % 

vuodessa. Eniten aiheuttavat nou-

sua kiinteistöveron sekä sähkö- 

ja polttoaineverojen odotettavissa 

olevat korotukset. Myös raken- 

nusten korjaustarve on kasvussa. 

Mikäli kaavailtu hiilidioksidi-pääs- 

töjen vähennysohjelma toteu- 

tetaan, saattaa sähkön hinnan 

korotus vuoteen 2020 mennessä 

olla vielä jopa 30 %.

Odotettavissa vuonna 2015

Valtion ensi vuoden budjetti tuo mu- 

kanaan asuntolainojen korkovähen- 

nysoikeuden vähenemisen 10 pro-

sentilla 65:een. Vuoteen 2018 men-

nessä vähennysoikeus edelleen pie-

nenee ja olisi tuolloin enää 50 %.

Kiinteistövero peritään erikseen 

tontista ja rakennuksesta. Vakitui-

sessa asumiskäytössä olevien ra-

kennusten veroprosentti on yleistä 

kiinteistöveroprosenttia pienempi. 

Ensi vuonna voimaan tuleva ve-

rolain muutos pakottaa monet 

kunnat korottamaan yleistä ja vaki-

tuisten asuinkiinteistöjen veropro-

senttia. Vantaan kohdalla muutos 

tulee koskemaan asuinkiinteistöjä 

ja vero nousee tästä syystä 0,05 % 

-yksikköä eli 0,35 prosenttiin. 

Asuntojen käyttämän sähkön vero-

tus tulee kiristymään siten, että vai-

kutus sähkölämmitteisessä oma- 

kotitalossa on noin 90 euroa vuo-

dessa. Myös lämmitysöljyn ja au-

tojen polttoaineen verotus tulevat 

ensi vuonnakin kiristymään.

Omakotiliiton kanta

Omakotiliitto on julkisessa kannan-

otossaan katsonut, että asumisme-

noja on tähän mennessä kasvatettu 

vaivihkaa erillisillä päätöksillä. Liiton 

mielestä asumismenoja on kuiten-

kin tarkasteltava kokonaisuutena ja 

niiden kasvu katkaistava. Pienentä-

essään ihmisten ostovoimaa asu-

miseen käytetty raha supistaa 

kulutusta ja on myös omiaan ra-

joittamaan välttämätöntä korjaus-

toimintaa.

Jotain hyvääkin

Valopilkkuna lisääntyvien kustan-

nusten kierteessä on syytä muis-

tuttaa, että kotitalousvähennystä ei 

rajoiteta. Se on myös ensi vuonna 

45 % yritykselle maksetusta palkka-

korvauksesta ja vähennyksen enim-

mäismäärä on 2400 euroa. (Paris-

kunnalle 4800 euroa)

Käyttäkää vähennystä hyväksenne, 

samalla voitte olla elvyttämässä 

työllisyyttä ja tukemassa vastuullis-

ta yritystoimintaa.

Teksti: Olavi Räty

Pientaloasukkaan 

rasitukset yhä kasvussa
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Aita piti madaltaa jo ainakin pari 

vuotta sitten. Aina paras leikkuuai-

ka meni ohi tai oli liikaa lunta tai ei 

muuten vain ehtinyt. Kun muutim-

me taloomme, ja siitä vielä monta 

vuotta eteenpäin, muistan ihaillee-

ni auringonlaskuja kaukana siintä-

vän metsikön taakse. Vaan eipä ole 

vuosiin metsikköä näkynyt, vaan 

yhä korkeammalle kohottautunut 

kuusiaitamme. Matala ja harva kuu-

siaita oli ehtinyt kasvaa tuuheaksi ja 

korkeaksi. Oli sitä välillä lyhennetty, 

mutta muistissa oli ohje, että jos ai-

dan katkaisee latvasta liian alhaal-

ta, ryhtyy se kasvattamaan monta 

latvusta, joten siitä ei olisi koskaan 

tullut kaunista. Leikkaamatta (us-

kaltamatta leikata) oli jäänyt. Nyt 

oli pakko tehdä jotain.

Naapurilla on myös saman ikäi-

nen kuusiaita, joten yhtenäisyyden 

vuoksi molemmat olisi leikattava. 

Yhdessä suunniteltiin ja sovittiin 

menetelmistä. Tarvittiin nosturi 

(meille riitti peräkoukkuun kiinni-

tettävä vuokralaite), korkeusmitta, 

peräkärry, sähkökäyttöinen kevyt-

moottorisaha, erilaisia oksasaksia, 

hyvät suojavaatteet sekä yhteistä 

aikaa. Jaettiin valmistelevat tehtä-

vät ja toivottiin hyvää säätä. Kun 

kaikki oli koossa, homma käynnis-

tyi pääsiäisenä. Viime hetkillä en-

nen silmujen puhkeamista ja uutta 

kasvukautta. Uskomatonta, mutta 

sää suosi siinä määrin, että hiki vir-

tasi vaikkei olisi kuusiaidan kimpus-

sa oltukaan. 

Nyt kun naapurien kanssa oli sopi-

va korkeus katsottu, oltiin valmiita 

madaltamaan aitaa. Työn päästyä 

hyvään vauhtiin, tehtäviä vaihdet-

tiin sopivasti, kuten sahausvuoroja, 

Kuusiaidan siistiminen 

   Kaikkia välineitä 

 tarvittiin ja käytettiin

 ahkerasti  

  Osittain leikatusta 

 aidasta näkee eron 

 leikkaamattomaan. 

   Valo lisääntyi ja 

 maisema avartui

karsimista, nosturin siirtoa ja roski-

en pois ajoa. Kevyt tankkaustauko-

kin muistettiin pitää.

 

Kuusta kaatui, ja laskimme leikkiä, 

että mikäli olisi ollut joulun alus 

aika, olisi meillä ollut kymmeniä 

kauniita latvakuusia myytäviksi.

 

Alun perin uskoimme aidan ma-

daltamiseen kuluvan siivouksi-

neen pari-kolme päivää, sillä sen 

verran kovalta urakka tuntui. Hyvin 

suunniteltu on puoliksi tehty piti 

kyllä paikkansa. Selvisimme koko 

hommasta yhdessä päivässä. Va-

loa tulvi jälleen pihaan, ja aurin-

gon laskua pääsi illalla ihailemaan. 

Kiitos naapureillemme ja miehel-

leni. Meillä oli mukava yhdessä te-

kemisen päivä.

Teksti: Hannele Puusa-Ruohonen
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Mukana Korson kevään ja
syksyn maalaismarkkinoilla

Korson Omakotiyhdistyksen tapahtumien kuvasatoa
Kasvienvaihtopäivän yhteydessä esiteltiin 
uutta lainauslaitetta eli vipukirvestä

Kesäteatteriretkellä Hämeenlinnassa

Länsi-Uudenmaan kartanot
tulivat tutuiksi

Vantaan Energian myyntijohtaja Ilkka Reko oli
kertomassa sähkön säästövinkeistä ja uusioenergian 
tuottamisesta uudessa jätteenpolttolaitoksessa    



Korson Omakotiyhdistys ry:

25.11.2014 klo 18.00 Asukasilta Tervetuloa tutustumaan St1 Energiamarketin 

tuotteisiin asukasillassa, jossa edustajamme kertovat tuotteistamme sekä 

omakoti- että muissa kiinteistökohteissa 

UUTUUS tuotteemme: FUKTISOL hengittävä salaojitus ratkaisu

kosteus- ja homeongelmiin

Lämmitysjärjestelmät:

-eri ratkaisuilla pudotat jopa 70% lämmitysenergian kulutusta

-asennamme myös vesikiertopatterijärjestelmät suorasähkölämmitystaloihin

Monitoimikeskus Lumo, Urpiaisentie 14, Vantaa, kokoustila 068 alakerta

25.11.2014 klo 19.00 Korson Omakotiyhdistyksen sääntömääräiseen syysko-

kous, Monitoimikeskus Lumo, Urpiaisentie 14, Vantaa, kokoustila 068 alakerta

14.12.2014 Korson Omakotiyhdistys osallistuu Joulupolun yhteydessä 

järjestettävään Kuusenkoristelukilpailuun, ks. tarkemmin kotisivuiltamme

Vastuujärjestäjänä Korso-Seura:

20.11.14  klo 18.30-20.00 Asukasilta aiheena naapurisopu, Lumon Villiankka

29.11.14 klo 15 Joulukatu-tapahtuma, Korson keskusta

14.12.14 klo 15-18 Joulupolku, Ankkapuisto

Kannattaa seurata Lumon ilmoitustauluja ja kotisivujamme www.korsonoky.fi 

ja Facebook-sivustoamme lähempänä tapahtuman ajankohtaa. Tarkempia tie-

toja voi myös kysyä hallituksemme jäseniltä. Oikeudet muutoksiin pidätetään. 

www.korsonoky.fi sivujen tai yhdistyksemme 

Facebookin kautta voit käydä ehdottamassa asukastilaisuusaiheita!

Tapahtumia Korsossa talvella 2014

p. 029 000 1100
www.st1maalämpö.fi



 10   •   www.korsonoky.fi 

Naapuriapu ja
turvallisuus

SYKSYN SEMINAARIN 

SATOA

Teemoina mm.

Naapuriapu ja turvallisuus:

Rikoksentorjuntaneuvosto ja

Vantaan kaupunki järjestivät

yhteistyössä vuoden 2014

rikoksentorjuntaseminaarin

16.–17.9. Tiedekeskus Heurekassa. 

Tilaisuus oli samalla rikoksentor-

juntaneuvoston

25-vuotisjuhlaseminaari. 

Tilastot puhuvat puolestaan.

Korson alueen häiriöt ovat

vähentyneet ja alueemme on

rauhoittunut huomattavasti. 

Asiaan on vaikuttanut varmasti 

Vantaan turvallisuusyhteistyön 

päätoimintalinjojen 2013-2016

jatkuvasti arvioitavat ja toteutetta-

vat kehittämiskohteet, kuten 

•  katuturvallisuuden tila –

 häiriökäyttäytymisen ehkäisy

•  kotien ja lähiympäristön

 turvallisuus

•  koulujen ja päiväkotien

 turvallisuus

•  liikenneturvallisuus, katujen,   

 teiden ja kevyen liikenteen   

 väylien kunnossapito

•  vahingonteot, ympäristön   

 siisteys

•  perheiden hyvinvointi ja syr-

 jäytymisen torjunta osa kaik  

 kien toimialojen toimintaa

•  alueiden turvallisuudesta   

 vuosittain aluetoimikuntien, 

 poliisin, pelastuslaitoksen,   

 järjestöjen ja yritysten

 turvallisuusneuvonpito

Nuoret perheet ovat ilahdutta-

van runsaslukuisesti löytäneet 

lapsiystävällisen pientaloalueem-

me. Sukupolvien kohtaaminen 

mutkattomasti naapurien kesken 

helpottaa kanssakäymistä. Tarvitta-

essa on matalampi kynnys pyytää 

tai vastaanottaa apua, kun tuntee 

toisensa. Naapuriapua. 

Mitä me voimme

yhdessä tehdä
Naapuriapu on jo vanha perinne, 

mutta kaupunkilaistuneessa yh-

teiskunnassa olemme siitä vieraan-

tuneet. Esimerkkinä seminaarissa 

oli Koivukylän projekti, mikä onnis-

tuikin hyvin. 

Naapuriavun lämmittäminen yhtei-

söllisen toiminnan eri muodoissa 

lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta, 

turvallisuutta ja saattaa eri ikäiset 

ihmiset yhteen. Opimme näke-

mään asioita ympärillämme. Pien-

taloalueella yhteisöllisyys näkyy 

parhaiten ehkä kesällä. Silloin ol-

laan enemmän ulkona ja liikutaan 

kodin ulkopuolella. Talvella unoh-

dumme helposti kodin lämpöön. 

Olisi kuitenkin tärkeää huomioida 

jollain positiivisella tavalla toisem-

me myös pimeän aikaan. Korsossa 

on eri yhteisöjen järjestämiä ta-

pahtumia, jonne voisi kumppaniksi 

pyytää vaikka yksinäisen naapurin. 

Kulkea turvallisesti samalla kyydil-

lä tai kävellä käsikynkkää. Lumo ja 

seurakunta esimerkkeinä tarjoavat 

monia toimintoja ja Lumo jopa 

ruokailumahdollisuuden. Ne ovat 

helposti ja turvallisesti lähestyttäviä 

sijainniltaan. Aluetoimikunnan ko-

koukset ovat avoimia, Korso-Seura 

järjestää tilaisuuksia, joissa Oma-

kotiyhdistys on mukana yhteisöjä-

senenä sekä yhdistyksen syys- ja 

kevättalven yleisöluennot ovat tar-

koitettuja kaikille kiinnostuneille. 

Talven lumityöt sujuvat myös mu-

kavammin yhdessä naapureiden 

kanssa. Unohtamatta, että Korson 

Omakotiyhdistys tarjoaa jäsenil-

leen edullista omakotitalkkariapua. 

Kauppareissulle voi pyytää kaverin 

tai kysäistä huonommin liikkuvalta 

naapurilta, voiko kaupasta tuoda 

jotain. Lenkille tai hiihtämään läh-

teminen kaverin kanssa on haus-

kaa ja terveyttä ylläpitävää. Säähän 

sopiva pukeutuminen ja kunnon 

jalkineet tekevät liikkumisesta tur-

vallista ja miellyttävää. 

Lainaukset ja lähteet Rikoksentorjuntasemi-

naarin aineisto/Riitta Koivisto, Erikoissuun-

nittelija/Vantaan turvallisuussuunnittelu, 

Itä-Uudenmaan poliisilaitos

Muistiin merkinnyt:

Hannele Puusa-Ruohonen
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Tarkastuslista kotitapaturmien ehkäisemiseksi

Ikäihmiset
Kyllä Ei

Onko puhelimen lähellä hätänumerot?
• yleinen hätänumero 112.................................................................. � �

• Myrkytystietokeskus (09) 4711 tai (09) 471 977 ........................... � �

Onko asunnossa toimiva ja oikein sijoitettu palovaroitin?.............................. � �

Ovatko alkusammutusvälineet saatavilla? ..................................................... � �

Onko saunan kiuas suojattu? ........................................................................ � �

Onko lieden ylikuumeneminen huomioitu? ..................................................... � �

Ovatko sähkölaitteet ja -johdot kunnossa? ................................................... � �

Ovatko päivittäin tarvittavat käyttöesineet helposti saatavilla? ..................... � �

Onko asunnossa tukevat taloustikkaat? ....................................................... � �

Onko lattia liukastumaton?............................................................................ � �

Onko matoissa liukuesteet?.......................................................................... � �

Ovatko kulkureitit vapaat? ............................................................................ � �

Onko sähköjohdot kiinnitetty ja pois tieltä? ................................................... � �

Ovatko kynnykset tarpeeksi matalat?........................................................... � �

Onko wc- ja pesutilojen lattioilla ja ammeessa liukuesteet? ......................... � �

Onko wc- ja pesutiloissa ja portaissa tukikahvat tai kaiteet? ....................... � �

Onko valaistus riittävä ja valokatkaisimia tarpeeksi? .................................... � �

Onko yövaloja? ............................................................................................. � �

Onko portaikossa riittävästi valoa? ............................................................... � �

Ovatko sisäjalkineet sopivat? ....................................................................... � �

Ovatko ulkojalkineet turvalliset ja kunnossa? ................................................ � �

Ovatko pihapiirin kulkuväylät kunnossa? ....................................................... � �

Onko pihapiirin kulkuväylät talvella hiekoitettu?............................................. � �

Onko pihapiirin valaistus riittävä? .................................................................. � �

Muuta huomioitavaa:
Onko päivittäistä yhteydenpitoa johonkin läheiseen tai tuttavaan? ............... � �

• hoidetaanko päivittäiset ostokset? ................................................. � �

Onko tarvetta turvapuhelimeen tai hälyttimeen? ........................................... � �

Ovatko käytössä olevat apuvälineet riittävät ja asianmukaiset? ................... � �

Ovatko silmälasit kunnossa?......................................................................... � �

Onko kodin ensiapuvarustus riittävä? ........................................................... � �

www.kotitapaturma.fi - tämä tarkastuslista ja paljon muuta tietoa tapaturmien ehkäisystä

10/2004

Sosiaali- ja terveysministeriö Sisäasiainministeriö
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto
Kansanterveyslaitos Terveyden edistämisen keskus
Punainen Risti



 12   •   www.korsonoky.fi

Korson kyläkävely järjestettiin tou- 

kokuussa osana Turvallinen ja viih-

tyisä Korsomme -hanketta. Kylä-

kävelyyn osallistui kosolti väkeä 

(noin 50 henkilöä), mukana oli 

eri-ikäisiä asukkaita ja virkamiehiä. 

Kävelijät tekivät keskustan ympäril-

lä kulkevalla reitillään havaintoja ja 

kirjasivat niiden perusteella paran-

nusehdotuksiaan. Uuden idean mu- 

kaisesti osa asukkaista oli kävellyt 

omat reittinsä jo etukäteen tou-

kokuun alussa ja kirjannut havain-

tojaan, jotka nyt otettiin mukaan 

arvioihin. 

Korsolaiset ovat tyytyväisiä asuin-

alueidensa yleiskuvaan ja turvalli-

suuteen. Edellisen, viime syksynä 

tehdyn kyläkävelyn pohjalta kirja-

tut parannusehdotukset tarkistet-

tiin kävelyillä ja kaupunki olikin teh-

nyt muun muassa pensaikkojen 

karsimista ja valaistuksen korjaa-

mista. Parannus- ja korjaustarpeita 

kuitenkin löytyi myös näillä kevään 

kävelyillä. Junaradan vierusta on 

turvattoman oloinen yöaikaan ja 

pusikoita tulee edelleen harven-

taa ja siivota. Radan varsi kaipaa 

Korsolaiset kävelivät ja 
tekivät hyviä havaintoja 
ja parannusehdotuksia 

asuinympäristöstään  

lisää valaistusta. Myös Ankkapuis-

ton valaistusta on parannettava. 

Rekolanpuro, ”Korson Tonava”, 

on viihtyisää aluetta, mutta puron 

ja jokiuoman roskaisuus ja puron 

poikki kaatuneet puut haittaavat 

viihtyisyyttä. 

Korsossa on viihtyisiä ja idyllisiä 

omakotialueita, mutta joillain alu-

eilla omakotitalojen keskeneräi-

syys tai pihojen epäsiisteys häirit-

see asukkaita.  

Korsolaisilla on myös paljon pa-

rannusehdotuksia, miten keskus-

ta-alue saataisiin viihtyisämmäksi.  

Keskustan rakennusten ympärille 

sekä torille pitää istuttaa enem-

män kukkia ja muita istutuksia. 

Puistoihin kaivataan lisää penkke-

jä ja keskuspuistoon piknikpaikka. 

Korsoon toivotaan myös leikki-

puistoa. Pienet tyhjät tontit tulee 

saada hyötykäyttöön, esimerkiksi 

juuri leikkipuistoksi tai piknikpai-

koiksi.  

Korson puistoja ja luontoa pide-

tään kauniina ja niiden toivotaan 

säilyvän sellaisina. Metsiköiden 

sekä korsolaisille tärkeän keskus-

puiston, ”Korson Monrepoś n”, sii-

vous lisää korsolaisten viihtyvyyttä 

ja ylpeyttä asuinalueestaan. Kor-

soon kyläkävelyn jatkoksi suunni-

teltu historiakävely varmasti lisää 

korsolaisten tietoisuutta juuris-

taan ja herättää intoa pitää huolta 

omasta asuinympäristöstä ja sen 

viihtyisyydestä ja turvallisuudesta. 

Toimituksen lisäys: Riitta Koiviston 

jutusta hänen luvallaan jätettiin 

pois keskusta-alueen rakennuksiin 

liittyvät kommentit. Niitä on Koti-

laisen ilmestyttyä käsitelty aluetoi-

mikunnan järjestämässä yleisöti-

laisuudessa lokakuussa.   

Teksti: Riitta Koivisto  



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.

Kaj Holmberg

050-511 2896

Mika Kuutti

040-7400 383

Jouko Piittinen

0400-451 887

PYYDÄ MEILTÄ ILMAINEN ARVIO KODISTASI.
Maakotkantie 19, 01450 Vantaa

Eija Hellström

 045-356 9270

Maija-Liisa Lehtinen 

040-758 5584

Maija-Liisa Kallio 

045-142 4444

Etelä-Suomen kouru- ja kattoturva Oy
04410 Järvenpää
Puh. 050-3302094
kourujakattoturva@gmail.com
http://www.kourujakattoturva.com

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

Kaikki lukkotyöt 
järkihintaan.

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

Suunnittelut Asennukset
Korjaukset SarjoituksetLukituksen uusinnat

NOPEAT TOIMITUSAJAT!

Tarjoamme ja ajamme

asukkaiden etuja!

Korson Omakotiyhdistys ry.
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MUOVILAATUJEN  POLTETTAVUUS

Näin lämmityskauden alkaessa on 

hyvä muistuttaa eri muovilaatujen 

poltettavuudesta, koska  kotitalo-

uksissa tuntuu pakkausjätteestä 

valtaosa olevan muovia. Sen paras 

paikka on varmasti nyt siinä seka-

jätteessä, joka poltetaan Vantaan 

uudessa jätteenpolttolaitoksessa. 

Mikäli kuitenkin joku aikoo muovia 

myös pieniä eriä omissa tulisijois-

saan polttaa, on syytä huomioida 

muutamia perusseikkoja. 

Monia muovilaatuja, kuten poly-

eteeniä ja -propeenia, voi turval-

lisesti polttaa kotona takassa tai 

saunan tulipesässä. Mutta tällöinkin 

muoviroskat on poltettava pienissä 

erissä puiden kanssa! Palamistuot-

teena syntyy hiilidioksidia ja vettä. 

Joskus muovit, jotka voidaan polt-

taa tavallisessa uunissa tai takassa, 

on merkitty liekin kuvalla. Savuttavia 

muoveja ei kannata polttaa savu-

kaasujen myrkyllisyyden takia. Täl-

laisia ovat etenkin polystyreeni (PS) 

ja polyvinyylikloridi (PVC). Jälkim-

mäisestä muodostuva suolahappo 

on erityisen haitallista ruostuttaen ja 

syövyttäen rakenteita. Polyeteenite-

reftalaatin (PET) polttaminen ei ole 

kovin haitallista, mutta on kuitenkin 

syytä jättää kierrätettävien muovien 

keräykseen tai polttolaitoksen huo-

leksi. Mikäli et ole tarkkana muovin 

oikeassa annostelussa poltossa, 

on vaarana että sulava massa tuk-

kii arinasi ja aiheuttaa hajuhaittoja. 

Onkin tärkeää, että sulava muovi 

voi ensin imeytyä puumassaan tai 

vaikka pahviin eikä pääse suoraan 

valumaan läpi. On myös syytä va-

roa lämpötilan nousemista liian 

suureksi, koska muovin lämpöarvo 

on puuta suurempi. Varomatto-

muudesta seurauksena voi helpos-

ti olla arinan vääntyminen, vaipan 

puhki palaminen tai tiilirakenteiden 

rapautuminen. Toisaalta on myös 

hyvä tiedostaa, että liian alhaisessa 

lämpötilassa polttaminen aiheut-

taa enemmän nokihaittaa. Onnek-

si ympäristön kannalta hankalan 

PVC-muovin käyttö on vähentynyt 

kotitaloustuotteissa viime vuosina. 

Tyypillisesti siitä valmistetaan raken-

nustarvikkeita, kuten muovimattoja, 

puutarhaletkuja, sähköjohtojen pin-

toja ja muoviputkia. Myös puhallet-

tavat rantalelut, konttorikalvot, ma-

pit, kemikaalipullot ja monet kotelot 

ovat usein PVC-muovia. Polyure-

taanista valmistetaan paljon eristei-

tä, patjoja ja elastisia muovikalvoja. 

PET-muovi soveltuu erinomaisesti 

kierrätykseen, koska siitä valmiste-

taan virvoitusjuoma- ym. pulloja. 

Oheisessa liitekuvassa on esitetty 

muovien merkintätavat pakkauksis-

sa. Siis kolmion sisällä on muovin 

tunnusnumero ja kolmion alapuo-

lella kirjainlyhenne. On valitettavaa, 

että pakkausteollisuudella ei ole pa-

kollista velvoitetta merkitä muoveja 

asianmukaisella tavalla. Joskus jou-

tuu vain arvailemaan asiaa.

Teksti: Tapio Peltohaka



LAINAUSKALUSTO • LAINAUSKALUSTO 

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

pöllin pilkkomiseen. Koneeseen kuuluu halkaisuristikko.

• Oksasilppuri 10 A 10 € / vrk 

• Oksasilppuri 16 A 15 € / vrk 

• Oksasilppuri 10 A hidas 15 € / vrk 

• Pensasleikkuri 10 € /vrk 

• Nurmikkojyrä 5 € / vrk lisävrk –50%

• Kasvikuivuri 10 € / 3 vrk

• Vipukirves 15 € / 3 vrk

Laitteiden vuokrauksesta kannattaa sopia hyvissä ajoin vuokraajan kanssa.

Laitteiden luovutukset ja palautukset arkisin (tai sopimuksen mukaan).

Tiedustelut ja varaukset:  Antero Saarela, puh. 050 3715665

Vuosi on jälleen kulunut siitä kun talkkarimme Ismo Hyväri-

nen aloitti. Työt on sujunut jäseniltä saamamme palautteen 

mukaan varsin hyvin ja rivakasti. Kiitämme kaikki siitä Ismoa. 

Rahoitus on ikuinen huolenaiheemme, sillä emme aina 

ennen vuodenvaihdetta välttämättä tiedä, myöntävätkö 

talkkaritoiminnan rahoittajat uudet projektin tarvitsemat varat 

seuraavalle vuodelle ja vuosille. Olemme kuitenkin luottava-

sisin mielin ja jälleen käynnistäneet uuden omakotitalkkarin 

hakuprosessin. Uusi kausi olisi alkamassa joulukuun alku-

puolella, joten toivomme että voisimme silloin kertoa uuden 

omakotitalkkarin työsuhteen alkamisesta. Tiedotamme siitä 

kotisivuillamme, Facebookissa ja Lumon ilmoitustaululla.

Talvi tekee tuloaan, joten jäsenpalveluna omakotitalkkari 

auttaa mm. lumitöissä, hiekotuksissa, klapihommissa, kodin 

pienimuotoisissa kunnostustöissä, siivouksessa, kauppa-

asioissa, talon vartioinnissa  jne. Ammattityöt ja vaaralliset 

työt eivät kuulu toimenkuvaan.

Talkkarin työaika on kello 9.00 – 15.00.

Minimiveloitus on 18 €, 2 tuntia, ja 9 € seuraavilta tunneilta. 

Laskutus tapahtuu pankkisiirrolla. 

Huom! Korvaus työstä on kotitalousvähennyskelpoinen, josta 

lisätietoja ositteesta www.vero.fi .

Tilaukset kiinteästä omakotitalkkaripuhelinnumerosta on  

045 1116737, jolloin voitte suoraan sopia tehtävistä töistä. 

Yhdistys vuokraa edullisesti jäsenilleen seuraavia 

pienkoneita:

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

OMAKOTITALKKARIN VUOSI  

Talkkaritoiminnan vastaava
Olavi Kaipainen puh. 040 5233823 tai 09-8729075
ja Kai Etelämäki 050 5003617.

         

_______________________________________________ kunnassa.

       suomi         ruotsi               

         

m
aksaa 

m
aksun

TOIMI HETI JA VOITA!
Kaikkien marraskuun loppuun mennessä liittyneiden uusien 

jäsenten ja jäsenhankkijoiden kesken arvotaan Applen iPad

-taulutietokone. Lisäksi kaikkien sähköpostinsa marraskuun

loppuun mennessä ilmoittaneiden kesken arvotaan

matkalahjakortti (arvo 800 EUR).

Korson Omakotiyhdistyksen jäsenilleen neuvottelemat edut

löydät tästä tiedotteesta ja sivuiltamme www.korsonoky.fi  ja

saat ne näyttämällä jäsenkorttiasi! Käy tutustumassa Suomen

Omakotiliiton www.omakotiliitto.fi  ja

Uudenmaan piirin

www.omakotiliitto.fi /uusimaa -etuihin.

Turvallisuus- ja 

käyttöopastus 

vuokraajilta.

Nopeimmin liityt

netissä!

Olemme asukkaan asialla – jäsen voittaa aina!
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Keittiökalusteet ja kaikki kodin 
remontit jäsenetu hinnoin.

Puh. 040 7709 473

Remonttipalveluamaranth.fi

Info@remonttipalveluamaranth.fi
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Astor Oy Matkapalvelu – Travelservice

(09) 872 6465, Korsontie 12, 01450 VANTAA 

astor.fi   matka@astor.fi  jäsenetuja kevään ja 

kesän puutarhamatkoista  

Eka Etelä-Suomen ikkuna- ja kattoapu

044 2936352, espoonkiinteistoapu.com  

toimisto@espoonkiinteistoapu.fi  

soita ja kysy lisää syyskampanjasta

Eläintarvikeliike PetPoint

(09) 8574871, Maakotkantie 19,

01450 VANTAA petpoint.fi  

normaalihinnoista jäsenkortilla -5 % 

Etelä-Suomen kouru- ja kattoturva Oy 

Tuomas Kiuru 050 3302094, Laattakiventie 

8 Ristikivi, Tuusula, PL 12 04410 JÄRVEN-

PÄÄ kourujakattoturva@gmail.com

Alennus yhdistyksen jäsenille 20%. 

Hämeen Laaturemontti 010 4703700 

myynti@laaturemontti.fi 

hameenlaaturemontti.fi  

Kattoluuri 019 2117390 Omakotiyhdistys-

ten jäsenistölle jäsenetuna kattoremontin 

yhteydessä kourut kaupanpäälle

Kiinteistönvälitys Remax Parhaat Kodit Oy 

LKV 050 911 8286, Maakotkantie 19,

01450 VANTAA parhaatkodit@remax.fi  

Korson Apteekki (09) 8386600

Maakotkantie 6, 01450 VANTAA

Korson Optiikka (09) 872 9062 Korsontie 7, 

01450 VANTAA

normaalihintaisista kehyksistä – 20 %

Kotirinki Korso 0400 513 272

Otavantie 13 A 8, 01450 VANTAA,

pauliina.ruotsalainen@kotirinki.fi  kotirinki.fi 

K-rauta 75 020 775 7575, Vanha Porvoontie 

243, 01380 VANTAA, k-rauta.fi  /kaupat/75/ 

normaalihinnoista -10 % 

Korson Omakotiyhdistyksen 

yhteistyökumppanit ja edut

Vantaan Energialta saat kilpailukykyistä sähköä omakotisopimushinnoin 

sekä S-bonusta ilmoittamalla jäsennumerosi Vantaan Energian asiakas-

palveluun. Sähkösopimukseen on mahdollisuus liittää useita sähkönkäyt-

töpaikkoja (esim. kesämökki), kunhan niiden laskutusosoite on sama kuin 

pääliittymällä.

Sähkösopimusten teko onnistuu vaivattomin Vantaan Energian puhelin-

palvelun kautta (09) 829 0225. Katso lisätietoa Vantaan Energian sähkö-

sopimuksesta omakotiyhdistysten jäsenille, josta löytyy myös tilauslomake. 

Puhelinpalvelu (09) 829 0225. Kotisivut www.vantaanenergia.fi /oky

K-rauta Vantaanportti (09) 825 550, Silvas-

tintie 2, 01510 VANTAA, k-rauta.fi  /kaupat/

vantaanportti/ Vantaanportti

normaalihintaisista varastotuotteista -10% 

K-Supermarket Korso (09) 836 2730, 

Minkkikuja 4, 01450 VANTAA, harri.

nevalainen@k-supermarket.fi  

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 Oy (09) 838 6450, Laurintie 136, 

01400 VANTAA lvi-trio.fi  

myymälästä ostetuista tarvikkeista -15% 

Päivystäjän suora numero (09) 838 6450 

Neste Oil K-market Vantaa Korso Otavan-

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

www.k-market.com/Myymalat/ 

VIP-kuponkitarjouksien ja leimapassin la-

tausohjeet löytyvät ilmoituksestamme tästä 

tiedotteesta     

Rakentamisen Erikoiskauppa Väripirtti 

010 231 4950, Kelatie 17, 01450 VANTAA 

varipirtti.fi  normaalihinnoista -5 – 25 %
 

Ramirent Finland Oy 020 750 200,

ramirent.fi  kysy lähin toimipiste

vuokrahinnaston hinnoista -25%, nettohin-

taisista (N) tuotteista alennus on -20% 

Rautia Kerava Alikeravantie 30, 04250 

KERAVA  rautia.fi . Omakotiliiton jäsenetuja 

ks. www.omakotiliitto.fi  Jäsenedut

Remonttipalvelu Amaranth 040 770 9473 

Remonttipalveluamaranth.fi , Info@remont-

tipalveluamaranth.fi  Keittiökalusteet

jäsenille -10%. Kysy myös muita lisäetuja!

RTV-Yhtymä (09) 5465 1800, Santaniitynkatu 1, 

04200 KERAVA  rtv.fi  

normaalihinnoista -10 – 32 % 

   

Starkki (09) 759 8540, Voimalantie 4, 01620 

VANTAA starkki.fi  

tiedusteltaessa alennus. Kysy Starkki-korttia! 

St1 Energiamarket Oy 029 000 1100,

st1maalampo.fi  Jäsenetuja ks.

www.omakotiliitto.fi  Jäsenedut

Suomen Vesitekniikka Oy 0400 185951

Kiitoradantie 6, 01530 VANTAA

suomenvesitekniikka.fi 

asiakaspalvelu@suomenvesitekniikka.fi 

Jäsenetuna valitsemanne hana/suihku

kaupanpäälle

Takuusähkö Oy 010 778 4300 takuusahko.fi 

UuniikkiUunit Ahjopellettipoltin

040 5302403  uniikkiuunit.fi 

Vantaan Laatukone 050 910 3954 Laurintie 

145, 01400 VANTAA valkone.fi  Jäsenetuna 10% 

alennus kaikista huolto/korjaustöistä

Vantaan Puunkaatopalvelu Oy 050 5339159, 

Naakkatie 18, 01450 VANTAA

 

Vink Finland Oy 020 7444 322 Silokalliontie 6, 

04250 KERAVA vink.fi  

Valokatteet Korson Omakotiyhdistys ry:n

jäsenille hinnastosta -40% 

    

€
Teboil

tarjoaa polttoöljyä

jäsentarjoushinnalla.

Kysy päivän tarjousta, ja anna jä-

sennumerosi tilausta tehdessäsi.

Maksuton tilaus- ja palvelu-

numero 0800 183 300

(0800 183 20 på svenska),

mainitse tilauskoodi 254 047.

Kotisivut www.teboil.fi 

Korson Omakotiyhdistyksellä on seuraavat yhteistyökumppanit, jotka tarjoavat jäsenetuja 

ja tukevat toimintaamme. Jäsenedut saat esittämällä voimassa olevan Suomen Omakotiliit-

to ry - Korson Omakotiyhdistys ry:n jäsenkortin.

Huom! Alennukset eivät koske tarjous- tai alennushintoja! Alennukset saattavat 

vaihdella saman liikkeen sisällä alennusprosentein ja tuoteryhmittäin. Ota jäsenkortti 

mukaan ostoksille ja näytä sitä kassalla ennen maksua! Kilpailuttakaa tarjouspyyn-

tönne varsinkin suurimmissa hankinnoissa. Suosimalla ja kannattamalla yhteistyö-

kumppaneitamme mahdollistatte yhteistyön jatkumisen myös tulevaisuudessa.

Lisää etuja löydät

Suomen Omakotiliiton kotisivuilta:

www.omakotiliitto.fi /jäsenyys&edut

• Uudenmaan piirin kotisivuilta:

www.omakotiliitto.fi /uusimaa/

jasenetuja.

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

Korson Omakotiyhdistys ry -jäsenkortilla  
10 % alennus normaalihintaisista tuotteista!

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

Paikalliset pojat 
ei pakkasta 
pelkää!
Pakkasta, viimaa, lunta ja jäätä 
– kattoremontti ei katso säätä.

Soita 019 211 7390
ILMAINEN 

KATTOREMONTTI! 

www.laaturemontti.fi

  
  
   

   

U u d e n m a a n  y k s i k ö t  
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kesä la sulj. 4.6.-16.8.2011

Lisäksi
pensasaitojen
leikkaus.

Korsontie 12  01450 Vantaa, 

Puh.0207344170

Lataa
Neste K-market Korson
VIP-kortti puhelimeesi

Lataa kortti osoitteesta
www.cardu.com/nestekorso
TAI lue QR-koodi

Näet K-market kauppiaasi 
erikoistarjoukset. Voit myös 
käyttää VIP-kuponkitarjoukset
ja leimapassit suoraan 
puhelimestasi.

Kauppiaat:
Milla Hiltunen
Aki Savolainen

Uudistunut myymälä uusissa tiloissa osoitteessa Maakotkantie 19.

Tykkää PetPoint Korso, Facebookissa!

KORSON APTEEKKI 
       AUTTAA LÄHELLÄSI 
 
      OS. MAAKOTKANTIE  6,  AVOINNA   
       MA-PE 8:30-20:00, LA 8:30-16:00 
               PUH. 09- 8386600 




