
Nukketeatteri Ofelia

Poneja

SC Vantaan temppurata

Prinsessa Unelmia

Wimmaralli

... ja paljon muuta kivaa!

Lasten
hiihtokilpailut

ILOISEN PÄIVÄN OHJELMA TAKAKANNESSA

·  ILOINEN PÄI VÄ PERHEILLE ·

4.2.2018 09:30 – 14:00
KORSON LUMOSSA
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TIMO KOSKELIN, PRESIDENTTI

LC-VANTAA-KORSON 
JÄSENET 

Andersson Kari
Ahmadi Pezhman
Alaspää Pasi  
Autio Jyrki  
Haarma Reijo  
Hämäläinen Jorma  
Ihalainen Jari  
Kallio Kalle 
Korpisaari Hannu  
Koskelin Timo  
Leppälä Risto  
Lähdenmaa Niko
Matikkala Juha  
Nevalainen Harri  
Partanen Timo  
Piiroinen Eero  
Ruippo Tuulo  
Ruuskanen Ari  
Salminen Mauri  
Sarkima Jaakko  
Simonen Tauno 
Suihko Riku  
Tammi Ari  
Tanskanen Petteri
Tarjo Ilkka  
Tervo Hannu

KORSON LEIJONIEN 
HALLITUS

PRESIDENTTI
Timo Koskelin

PAST PRESIDENTTI
Eero Piiroinen

1.  VARAPRESIDENTTI
Riku Suihko 

2. VARAPRESIDENTTI
Hannu Tervo

RAHASTONHOITAJA
Jorma Hämäläinen

SIHTEERI 
Ilkka Tarjo

KLUBIMESTARI 
Juha Matikkala

LCIF-, JA VETERAANIVASTAAVA, 
NUORISOVAIHTO
Jari Ihalainen

TIEDOTUS
Jyrki Autio

JULKAISIJA
Lions Club Vantaa Korso

VASTAAVA PÄÄTOIMITTAJA
Timo Koskelin

ILMOITUSHANKINTA
Klubin lionit
Jakelun Korso ja ympäristö

ULKOASU
Kristian Autio

PAINOPAIKKA
PunaMusta, Joensuu
Painos: 15 000 kpl

Mitä Korson 
Lions tekee?
Korson Leijonat – eli Lions Club Korso on osa suurta, kansainvälistä leijonaperhet-
tä. Korsossa toimintaa on ollut jo vuodesta 1979. Korson Leijonat toimivat nimensä 
mukaisesti ensisijaisesti Korson ja korsolaisten hyväksi. Korsolaisten aktiivisuus ja 
osallistuminen tapahtumiin mahdollistaa kaiken Korson Leijonien toiminnan aina 
tapahtumista hyväntekeväisyyteen, paikallisten koulujen stipendeistä kansainväli-
siin nuorisovaihtoihin ja kaiken siltä väliltä. 

Korson LC Vantaan toimintaa 
2017–2018
Korson Leijonien tapahtumat ovat tuttuja perinteitä monille korsolaisille. Ehkä olet 
ostanut leijonakuusen jouluksi, osallistunut lämpötila-arpajaisiin ennen uutta vuot-
ta, lahjoittanut kauppareissulla jotain pientä Auta lasta – Auta perhettä keräykseen 
tai hiihtänyt Megamyräkän hiihtokilpailussa talvipakkasilla. Kaikki tämä on Leijo-
nien korsolaisille mahdollistamaa toimintaa, joihin osallistuminen takaa sen, että 
voimme jatkossakin tehdä kaikkemme Korson ja korsolaisten hyväksi, sekä aina aut-
taa niitä jotka apua tarvitsevat. 

MegaMyräkkä 2018
Sunnuntaina 4.2. järjestetään taas jo perinteeksi muodostunut MegaMyräkkä, joka 
on yksi Korson Leijonien isoimmista vuosittaisista tapahtumista. Paikan päällä Lei-
jonan tunnistat keltaisesta leijonaliivistä. Tulkaa mukaan koko perheen voimin liik-
kumaan ja nauttimaan runsaasta ohjelmasta, johon kuuluu mm. ilmainen teatteri, 
hiihtokilpailut lapsille, kasvomaalauksia ja paljon muuta ohjelmaa kaiken ikäisille. 

Tervetuloa joukolla mukaan 
MegaMyräkkään!

OLETKO KIINNOSTUNUT 
HYVÄNTEKEVÄISYYSTYÖSTÄ 
LEIJONISSA? Meillä on yhteyshenkilö 
mukana Myräkässä ja lisätietoja saa 
myös netistä: www.korsonleijonat.fi. 

Kiinnostuitko?
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2013 JA NUOREMMAT 
n. 0,15 km

2012 – 2011 TYTÖT 
n. 0,5 km

2012 – 2011 POJAT 
n. 0,5 km

2010 – 2009 TYTÖT 
n. 0,5 km

2010 – 2009 POJAT 
n. 0,5 km

2008 – 2007 TYTÖT 
n. 1,0 km

2008 – 2007 POJAT 
n. 1,0 km

Ilmoittautuminen korsonleijonat.fi tai 
Lumon aulassa klo 9.00 –  9.45. 

Kisat 10:00 – 11:30 Ankkapuiston 
peltoaukealla, Sokevan puolella. 
Palkintojenjako Lumossa 12:00. Lumen 
puuttuessa tai pakkasen ollessa enemmän 
kuin -15 °c, hiihtokilpailuja ei järjestetä. 

MegaMyräkän 
hiihtokilpailut 

lapsille

Myymälöiden tarkemmat tiedot löydät tokmanni.fi.

Espoontori Mankkaa

OlariSello

Citycenter Arabia
Columbus

Herttoniemi

Itis

Malmi

RuoholahtiIsomyyri

PorttipuistoTammisto

Tikkurila Varisto

Helsingin yliopisto

Pääkaupunkiseudulla on 
17 huippuedullista Tokmannia.

Kaikki osallist
ujat 

pal
kit

aa
n!
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WimmaRalli viihdyttää pientä 
ja isoa väkeä Wimmatusti 
omilla vauhdikkailla Ralleillaan 
sekä tietysti perinteisillä 
lastenlauluilla, joita on 
“Wimmattu” uuteen muotoon. 

WimmaRallaajat luottavat musiikin lisäksi 
LEIKKIMISEN voimaan, eli jokaisella keikalla 
on luvassa toimintaa, joka saa viileimmätkin 
Wimmaajat lämpöiseksi… 

Nähdään, nauretaan ja WimmaRallaillaan! 
www.facebook.com/wimmaralli  
www.wimmaralli.fi 

MegaMyräkässä musaa ja 
menoa muksuille tarjoaa 
Wimmaralli

Maks
uton!
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Mega- 
Myräkän  
lastenteatteri
Nukketeatteri Ofelian Saunatontun lahja
Saunatontun lahja on savusaunan tuoksuinen nukke-esitys koko perheelle. Esi-
tyksen päähenkilö on Saunatonttu Simeoni, jolla on ongelma. Kukaan ei ha-
lua enää kylpeä vanhanaikaisessa savusaunassa. Hän on siis työtön. Mutta, 
saunaan eksyy Rotta Rääpäle, jolla on myös ongelma. Saunatonttu ja Rotta 
Rääpäle punovat yhteisen suunnitelman, joka auttaa molempia. Esitys kertoo 
välittämisestä, toisen auttamisesta ja siitä miten tärkeätä on tuntea itsensä tar-
peelliseksi. Ja tietenkin, tarina kertoo löylyjen ihanuudesta.
Kesto 30 minuuttia. Sopii kaikenikäisille. 

 Käsikirjoitus: Teija Sivula
Käsikirjoituksen muokkaus: Anne Lihavainen
Nuket, lavastus ja näytteleminen: Anne Lihavainen
 Ohjaus: Anne Lihavainen ja Teija Sivula
Musiikki: Petter Korkman

Kuvaaja: JUHA KASSILA 

Maksuton!
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Vain yksi voi 
olla tällainen
Priimaa PunaMustan asenteella
Palvelumme kattavat kaikki painamisen osa-alueet ykköskap-
paleista miljoonapainoksiin. Meillä on vahva maine aikakaus-
lehtien painajana, mutta yhtälailla onnistuvat sanomalehdet, 
esitteet ja suurkuvatulosteet sekä myös lehtien sähköiset 
versiot. Uuden sanomalehtipainokoneen ja suurkuvapalvelui-
demme kehittämisen ansiosta olemme kovemmassa iskussa 
kuin koskaan. Laaja konekapasiteettimme ja kokeneet 

ammattilaisemme on viritetty tuottamaan ammattiylpeydel-
lä viimeisteltyä huippulaatua kaikkiin tarpeisiin. PunaMus-
tassa palvelu ei rajoitu pelkkään tuotantoon. Kun tarvitset 
näkemystä materiaalivalintojen tueksi tai kaipaat osaavaa 
suunnittelu- ja taittopalvelua, me neuvomme ja teemme. Itse 
asiassa avaimet käteen -palvelumme huolehtii halutessasi 
aivan kaikesta.

JOENSUU  |  HELSINKI  |  TAMPERE  |  NURMES
p. 010 230 8400 |  www.punamusta.com

Painotuotteet

Suurkuvatulostus

Sähköiset julkaisut
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Haluaisitko "oikean" 
prinsessan lapsesi 
syntymäpäiville? 
Olen Cecilia, nuori nainen Tuusulasta, joka rakastaa 
prinsessoja, maskeerausta, kampausten tekoa 
ja cosplayjuttuja. Teen prinsessavierailuja lasten 
syntymäpäiville lempiprinsessallasi. 

Tule tutustumaan PrinsessaUnelmiin MegaMyräkkä-
tapahtumaan Korsoon 4.2. Teen siellä lapsille 
kasvomaalauksia ja pikakampauksia. Lisätietoa löydät 
Facebook-sivuiltani PrinsessaUnelmia tai ottamalla 
yhteyttä ceciliavuorimaa98@gmail.com.

K O R S O

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

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

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

Tervetuloa!
Tavallista  parempien  valikoimien

Supermarket  Korso
palvelee seuraavasti:

Arkisin 07-22 
La-Su 09-21

Mega- 
Myräkässä 
Prinsessa- 
Unelmia
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LIONS CLUB VANTAA/KOMEETAT perustet-
tiin maaliskuussa 1998. Klubin 20-vuotiseen his-
toriaan mahtuu paljon toimintaa ja Korson alueen 
lasten, nuorten, vammaisten ja vanhusten autta-
mista. Tällä hetkellä klubissa on 42 naisjäsentä, 
jotka toteuttavat klubin kauden teemaa ”Yhdessä 
hyvää tehden ja palvellen”. Kokoonnumme ker-
ran kuukaudessa yhteiseen kokoukseen ja sen 
lisäksi teemme erilaisia palveluaktiviteetteja. 

Lions Club Vantaa/Komeetat 
– 20 vuotta hyvää tekemässä

Iloiset Komeetat keväällä 2017  
– muutaman avecin kera.

Keskeisiä yhteistyökumppaneitamme ovat Kor-
son seurakunta ja Korso-seura sekä usea paikal-
linen yritys. 

Tuemme yhteisöllisyyttä osallistumalla eri yhtei-
söjen toimintaan mm. Korso-Seuran tapahtumiin 
(joulukatu, joulupolku sekä Siisti Korso –tapah-
tumat). Lisäämme opettajien valmiuksia vaati-
vassa kasvatustyössä Lions Quest -koulutuksen 

avulla (lapsille ja nuorille elämisen ja vuorovai-
kutuksen taitoja). Autamme vanhuksia ja vam-
maisia monipuolisella palvelutoiminnalla. Nou-
datamme avustuslinjausten mukaista avustusten 
jakoa, jossa pääpaino on lasten, nuorten ja van-
husten tukemisessa. Lisäksi tuemme vähävaraisia 
ja hädänalaisia erilaisilla lahjoituksilla ja avus-
tuksilla. Otamme nuoria mukaan osallistumaan 
toimintaamme (esim. Rokkarokki).

Viihdekonsertti Lumossa
Komeettojen pääaktiviteetti on vuodesta 2004 al-
kaen ollut Korson Lumossa järjestettävä viihdekon-
sertti, jossa esiintyjinä on vuosien saatossa ollut lu-
kuisia yleisön suosikkeja (mm. Yölintu, Kari Tapio, 
Agents, Arja Koriseva, Erin, Yö). Konsertin juonta-
jana on toiminut Komeettojen kunniajäsen Satu Sil-
vo. Konsertin koko tuotto lahjoitetaan aina lyhen-
tämättömänä eteenpäin (lahjoitukset ja avustukset). 
Seuraava konsertti järjestetään Lumossa sunnuntai-
na 4.11.2018 klo 15.00.

Tapahtumissa auttaminen
Komeetat tekevät yhteistyötä Korso-seuran kanssa 
ja osallistuvat Korsossa järjestettäviin tapahtumiin. 
Joulukadun avajaisissa Komeetat osallistuvat liiken-
teen ohjaukseen. Korson joulupolulla Komeetat jär-
jestävät perinteisesti joulukuusenkoristelukilpailun 
ja avustavat mm. roihujen sytyttämisessä ja järjes-
tyksenvalvonnassa. Tämän lisäksi Komeetat järjestä-
vät eri tapahtumiin mm. kahvituksia.

Komeetat ovat omalta osaltaan järjestämäs-
sä alueen lohkon Lions-klubien yhteistä veteraa-
nien, näkövammaisten sekä muistisairaiden ul-
koilutapahtumaa Kuusijärvellä. Ohjelmassa on 
Kuusijärven ympärikävely, jossa matkan varrella 
voi osallistua luontoaiheiseen tietovisaan. Lisäksi 

Poimintoja Komeettojen vuoden 2017 toiminnasta

ohjelmassa on makkaranpaistoa, ulkopelejä, kahvi-
tus ja yhteislaulua.

Komeetat avustavat Sipoon Myyrien vuosittaisen 
Rokkarokki-konsertin järjestelyissä Viirilän kentäl-
lä (mm. makkaranpaistoa ja hernesopan jakamista). 
Lisäksi konsertille on myönnetty taloudellista tukea.

Auta lasta, auta perhettä –
tavaralahjoitustapahtumat
Komeetat osallistuvat Auta lasta, auta perhettä –ak-
tiviteettiin vuoden aikana kaksi kertaa (toukokuu ja 
marraskuu). Tapahtuman tarkoituksena on kerätä 
Korson S-Marketin asiakkailta tavaralahjoituksia. 
Lahjoitukset toimitetaan Korson seurakunnan dia-
koniatyölle ja Vantaan turvakotiin. Niistä kootaan 
myös joululahjakasseja Vantaan lastensuojeluun 
ja turvakotiin. Korsolaiset ovat todella auliita aut-
tamaan ja jaettavaa tavaraa on saatu yleensä yli 10 
ostoskärryllistä/keräys.

Käsityönä iloa ja lämpöä
Komeetat neulovat ja virkkaavat ahkerasti mm. 
kaulaliinoja, Äiti Teresa -peittojen lappuja ja villa-
sukkia/lapasia. Sytomyssyjä ja kaulaliinoja lahjoi-
tetaan Syöpäpoliklinikalle. Korson neuvolaan neu-
lotaan vastasyntyneille vauvoille sukkia ja lapasia. 
Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi Korson alueen 

veteraanit saivat villasukat mittatilaustyönä. Lisäk-
si Korson seurakunnan diakoniatyön kautta menee 
villasukkia ja Äiti Teresa -peittoja tarvitseville.
 
Komeetat osallistuivat myös Korson kirkon kas-
tepuun rakentamiseen virkkaamalla melkoi-
sen määrän puun ”oksia” ja avustamalla puun 
rakentamisessa.

Vanhusten ja vammaisten 
auttaminen
Komeetat avustavat säännöllisesti Vantaan Näkö-
vammaiset ry:n tilaisuuksissa. Metsonkodissa käy-
dään kuukausittain järjestämässä aktiviteetti-ilta ja 
ystävänpäivänä tarjotaan kakkukahvit Metsonkodin 
ja Metsotien palvelutalon asukkaille. Tilaisuudessa 
soi myös musiikki ja laulu raikaa.

Lahjoitukset ja avustukset
Komeetat jakavat vuoden aikana useita avustuksia 
ja lahjoituksia. Kaikki avustushakemukset käsitel-
lään huolellisesti klubin kokouksissa ja liki kaik-
kiin kohteisiin on pystytty myöntämään avustus. 
Painopisteenä tänä vuonna on Lions Quest –kou-
lutuksiin pääsyn tukeminen. Komeetoilla on ulko-
mailla kummilapsia, joiden koulunkäyntiä avus-
tetaan. Vuosittain jaetaan myös stipendit Korson 
alueen kouluihin.
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Vuoden 2017 konsertin esiintyjät 
Heikki Hela, Suvi Karjula, Simo Silmu 
ja Jani Forsman

Korson kirkon kastepuu

Hernerokkaa jaossa 
Rokkarokki-tapahtumassa

Auta lasta –keräyksen satoa 
marraskuussa 2017

Sukkia monelle 
tarvitsevalle
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Katin kauneuskulma  Korsontie 2, 01450 Vantaa   www.katin.fi   info@katin.fi   09-872 2241 
Aluehallintoviraston 

hyväksymä terveyden-
huollon toimintayksikkö

Lahjakortit  
24/7 suoraan
sähköpostiisi  
www.katin.fi

# Parasta ihollesi  <3  
Ihonpuhdistukset (ultraääni/
manuaalinen), timanttihionnat, 
kemialliset kuorinnat, 
erikoiskasvohoidot, laitehoidot,  
mikroneulaukset, Nlite, Estyle, 
Velasmooth, Ultraäänikavitaatio, 
vartalo-  ja                          jalkahoidot 
 

Autokoulu Vauhti
Korso 040 7710611
Koivukylä        040 4824160
Hakunila          040 4824160

autokouluvauhti.fi
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Mirkun Kirja 
Korson Suutari 
Korson Optiikka 
Korson Fiilis 
Korson Hiussalonki 
Korson Koti LKV 
S-Market Korso 
M-Fysio 
PetPoint 
Nordea Korso 
K-Supermarket Korso

KAIKEN VOI 
KIERRÄTTÄÄ, PAITSI

NE MEIDÄN ON  
UUSITTAVA KOKONAAN.

VANHAT 
ASENTEET.
VANHAT 
ASENTEET.

www.lassila-tikanoja.fi
  JÄTEHUOLTO JA KIERRÄTYS   
  KIINTEISTÖHUOLTO JA -TEKNIIKKA   
  SIIVOUS JA TUKIPALVELUT    VIEMÄRIHUOLTO  
  KORJAUSRAKENTAMINEN    PROSESSIPUHDISTUS  
  YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN   
  BAJAMAJA- JA TAPAHTUMAPALVELUT 

L&T:ltä saat jätehuolto- ja kierrätyspalvelujen lisäksi 
kaikenkokoiset keräysvälineet. Valikoimaamme  
kuuluvat muun muassa

•  Jätehuolto ja kierrätys
•  Jäte- ja lajitteluastiat
•  Vaihtolavat talkoiden ja rakennustöiden ajaksi 
•  Prosessipuhdistus
•  Viemärihuolto

www.korsogym.fi

ON ASIOITA, JOITA ET IKINÄ
VOI TEHDÄ NETISSÄ.

Seniori-
jumppa

klo 10.00

3 €

Maanantai Tiistai Keskiviikko Perjantai

Seniori-
jumppa

klo 10.00

3 €

Seniori-
jumppa

klo 10.00

3 €

Seniori-
jumppa

klo 10.00

3 €

Uudet KORSO - Suomen Pariisi  
-tuotteet saat vain Korso Gymiltä: 
paidat, pipot, hupparit, kassit ja  
postikortit.

www.korsogym.fi

Myräkkä2017ilmoitus.indd   2 17.1.2018   12.49

1/26/2016   12:06:09 AM

Leijonat 
kiittää

Runsaat kiitokset kaikille 

Myräkkää tukeneille.

Korso Gym 
Hiusmaja Kukkahelmi 
L & T 
Matkapalvelu 
Astor 
Katin Kauneuskulma
Terveyskauppa
Marjaterttu 
Intersport Puhos 
Aleksin Kulta 
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S-market Korso ja Korson asema  

auki 22 asti
ma-la 7-22, su 9-22

Täällä 
ollaan 

hereillä. 

Identiteettilähtöistä 
graafista suunnittelua

MegaMyräkkä-lehden ilme 
uudistui käden käänteessä. 

Piditkö näkemästäsi? 

Kristian Autio
kristian@kristianautio.com 

040 535 0180 

kristianautio.com

Erotutko 
Eduksesi?
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PUNAISEN RISTIN KORSON 
OSASTO TURVANA TALVI-
MYRÄKÄSSÄ 2018
Suomen Punaisen Ristin Korson osasto on paikal-
la Talvimyräkässä turvaamassa yleisöä talvisten ta-
paturmien varalta. Paikalla on osastomme syksyllä 
2016 hankkima entinen ambulanssi joka toimii Pe-
Pa-auton nimellä ja palvelee monenlaisissa yleisö-
tapahtumissa ensiavun tukipisteenä. Auton henki-
löstönä toimivat koulutetut ensiapupäivystäjät joilta 
saa apua, jos havereita sattuu. Pienet kolhut ja mus-
telmat hoituvat paikan päällä. Tarvittaessa isommat 
vammat ohjataan pikaisesti ensiavun jälkeen jatko-
hoitoon. Myräkkäyleisöllä on nyt oivallinen tilai-
suus tutustua autoon henkilökohtaisesti ensiapupäi-
vystäjiemme esittelemänä sekä saada tietoa miten 
voi ryhtyä toimimaan ensiapupäivystäjänä.

Myymme Myräkässä ensiapulaukkuja ja sammutus-
peitteitä. Meillä on perinteisesti mukana myös  on-
nenpyörä,  jonka tuotolla tuetaan osastomme toimin-
taa. Onnenpyörän jokainen pyöräytys antaa voiton. 
Tulemalla mukaan Punaisen Ristin Korson osas-
ton toimintaan sinulla mahdollisuus osallistua 

ystävätoimintaan toimimalla ystävänä yksinäisel-
le tai muuten vain ystävää kaipaavalle, harjoitel-
la ensiapua ensiapuryhmän harjoitusilloissa, toimia 
kahvittajana verenluovutuksissa ja ryhtyä vaikkapa 
lasten läksykerhon ohjaajaksi. Suoritettuasi vaadit-
tavat kurssit ja koulutukset voit päästä viranomais-
ten avuksi heidän pyynnöstään mukaan etsintöihin 
ja toimimaan heidän apunaan kriisitilanteissa kun 
liityt mukaan Suomen Punaisen Ristin Vantaan En-
sihuoltoyksikön toimintaan. Mahdollisuuksia on 
monia ja jokaiselle löytyy varmasti itselleen sopiva 
tapa olla mukana. Ensiapuryhmän harjoitusillois-
sa opetellaan ja kerrataan mm. potilaan siirtämistä 
ja tarkkailua, haavojen ja murtumien ensiapua, ra-
diopuhelimen käyttöä ja vammapotilaan tutkimista. 
Osa harjoitusilloista toteutetaan yhdessä Korson VP-
K:n sekä Tikkurilan ja Keravan osastojen ensiapu-
ryhmien kanssa.

Pääsyvaatimuksia toimintaamme mukaan tulemisel-
le ei ole, joten olet tervetullut mukaan ihan omana 

itsenäsi. Kun näet mikä toimintamuoto tuntuu so-
pivalta juuri sinulle, niin voit lähteä sen mukaiseen 
koulutukseen ja kursseille johon osastolta voi saada 
taloudellista tukea. Iloinen ja utelias mieli ovat hy-
vät eväät liittyä joukkoomme. 

Lisää tietoa meistä löydät osoitteesta: 
http://rednet.punainenristi.fi/korso

Talvimyräkässä tavataan! 

Ystävällisin terveisin 
Suomen Punaisen Ristin Korson osaston väki 
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Yhteisvastuu 
2018 torjuu 
nälkää ja 
köyhyyttä
Jokapäiväinen leipä on 
ihmisarvoisen elämän 
perusedellytys. Miljoonien ihmisten 
kohdalla karu totuus on kuitenkin 
se, että ruokaa ei ole riittävästi.

Suomessa Yhteisvastuukeräyksellä tuetaan taloudellisesti vaikeassa ti-
lanteessa eläviä ihmisiä yhteistyössä Kirkon diakoniarahaston ja paikal-
lisseurakuntien kanssa. Diakoniarahastosta myönnetään noin 2 000–4 000 
euron suuruisia kertaluontoisia avustuksia seurakuntien diakoniatyön kaut-
ta esimerkiksi välttämättömiin hankintoihin tai talouden tasapainottamiseen 
sairauden, pitkittyneen työttömyyden tai yllättävän elämäntilanteen vuoksi 

KORSON KÄSITYÖKESKUS
Korsontie 18, 01450 Vantaa
Puh. 050 344 7666
ma 9-17, ti 10-18  
havukoski@taitouusimaa.fi 
www.taitouusimaa.fi 

kohtuuttomiin vaikeuksiin joutuneille ihmisille. Seurakunnissa yhteisvastuu-
varoin pyritään tuomaan välitöntä helpotusta vähävaraisten ihmisten arkeen 
esimerkiksi ruoka-avun kautta.
 
Ulkomailla yhteisvastuuvaroin autetaan katastrofien ja konfliktien aiheut-
tamissa hätätilanteissa pahiten kärsineitä ihmisiä. Heille turvataan muun 
muassa riittävän ravinnon ja puhtaan veden saanti sekä mahdollisuus terve-
ydenhoitoon, majoitukseen, lasten koulunkäyntiin ja perheiden toimeentuloa 
parantavaan koulutukseen.
 
Valtakunnallinen keräys alkaa sunnuntaina 4. helmikuuta ja aktiivisin kerä-
ysaika on kevään 2018 aikana. Tervetuloa mukaan lipaskeräykseen heti 4.2 läh-
tien. Kirkkoherranvirastosta jaetaan kerääjille lippaita, ja sinne voi ilmoittautua 
vapaaehtoiseksi kerääjäksi. Korson seurakunta osallistuu yhteisvastuukeräyk-
seen myös järjestämällä sunnuntaina 4.2 kello 10.00 messun jälkeen yhteis-
vastuulounaan. Korson kirkossa järjestetään lisäksi 3.3. kello 15.00 yhteisvas-
tuukonsertti "Yhteisin äänin", jonka tuotto suunnataan yhteisvastuukeräykselle. 
Molemmissa tapahtumissa saa myös lisätietoa keräyksestä ja sen kohteista.

Kangaspuissa loimet on rakennettu valmiiksi. Luomme loimia 
tilauksesta kotikutojille ja teemme kotikäyntejä. Välitämme lankoja ja 
kudonnantyötarvikkeita. Järjestämme kursseja tilauksesta ryhmille. 

Kaikki kevään Taitokurssit ja -pajat löytyvät kotisivuiltamme:  
www.taitouusimaa.fi.
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Loppuuko nykyisestä kodista neliöt kesken tai 
olisiko kiva saada lapsille omat huoneet? 

Ei hätää, autan asunnonvaihtoasioissa mielelläni! 
Olen asunut Korsossa käytännössä koko ikäni ja 
tunnen alueen markkinat hyvin. 

Noora Ruippo
Myyntipäällikkö, LKV, LVV, KiAT

040 962 6659
noora.ruippo@redlkv.fi
Red LKV | www.redlkv.fi

Hei Korsolainen!

Mikä ihmeen 
Red LKV?

Lystileikki on laadukasta 
lasten harrastustoimintaa 
järjestävä yritys. 

Temppu jumppa-
ryhmämme 2-5v 
Korson Lumossa 
tiistaiaamupäivisin ja 
keskiviikkoiltaisin 2-8v  
Jokivarren koululla. 

Muskariryhmät 0-5v 
keskiviikko aamu-
päivisin Korson Lumossa 
ja 1-7 v tiistai-iltaisin 
Jokivarren koululla, myös 
kanteleryhmiä.

Lisätietoa ja 
ilmoittautumiset  
www.lystileikki.fi

Joidenkin yritysten syntytarinat ovat vähän 
epätavallisia, kuten meillä.  Syntytarinaam-
me liittyi oleellisesti harmitus, pänniminen 
ja pääkipu. Nimittäin olimme jo pidemmän 
aikaa huomanneet, kuinka välitysala oli jää-
nyt ajastaan jälkeen. Sen käytännöt olivat 
vaikeita ja vanhanaikaisia – sekä meille että 
asiakkaillemme. Esimerkiksi sähköiset lo-
makkeet, netissä toimiva ajanvarauskalente-
ri ostajan, myyjän ja välitysliikkeen kesken 
ja läpinäkyvyys kaikessa toiminnassa ovat it-
sestäänselvyyksiä monella alalla, mutta väli-
tysalalla ei.

Olisimme voineet jatkaa nykyisellä tiellä, 
mutta sen sijaan meillä syntyi ajatus. Voisi-
ko pääkivun kääntää johonkin positiivisem-
paan? Päätimme, että kyllä voi – ja näin syn-
tyi Red LKV. Sen idea on yksinkertainen: 
tuoda Suomen parhaat välittäjät ja digitaa-
linen osaaminen saman katon alle. Näin 

asiakkaamme saa hyvät myyjät sekä digitaa-
lisen osaamisen, jolla myytävä asunto saa 
verkossa maksimaalisen huomion.

Mutta se meistä. Haluaisimme että heität 
meille haasteen – oli asuntosi pieni tai iso, 
uusi tai vanha, keskustassa tai korvessa, me 
lupaamme saada sen myydyksi. Tai ainakin 
teemme kaikkemme. Tästä takuuna emme 
laskuta palkkiotamme, jos emme saa asun-
toasi myytyä.

Laita sähköpostia tai vaikka whatsappia niin 
jutellaan lisää!

Terveisin
Noora Ruippo

Paljasjalkainen korsolainen, 
myyntipäällikkö
p. 040 962 6659  

noora.ruippo@redlkv.fi

Maailma muuttui, kiinteistön
välitysala ei – ja meitä ärsytti 
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Sinustako 
uusi Leijona.

Me palvelemme kotiseutuamme.

Liity Korson leijoniin.

Leijonat auttavat avun tarpeessa olevia.
Korson leijonat palvelevat erityisesti

omalla lähialueellaan.

Tuemme lasten ja nuorten
liikuntaharrastuksia, koulujen, 

päiväkotien,vanhainkotien ja palvelu-
talojen toimintaa Korsossa. 

Autamme eri vammaisryhmiä.

Keräämme varat avustuskohteisiin
järjestämällä tapahtumia ja tempauksia.

Vapaaehtoistyössä saat 
omaan elämään uutta sisältöä.

www.korsonleijonat.fi

LC Vantaa/Korso
Me palvelemme

Lions-toiminta tarjoaa mahdollisuuden palvella 
avun tarpeessa olevia ihmisiä. Samalla se antaa 
omaan elämään laatua. Vapaaehtoisena toimiessa 
ei auta vain muita vaan samalla saa myös omaan 
elämään uutta sisältöä. Arvostukset saattavat 
muuttua ja vapaa-ajan käyttämiselle tulee 
mielekäs vaihtoehto. 

Vapaaehtoistyötä apua tarvitsevien hyväksi 
Teemme vapaaehtoistyötä yhtä hyvin lasten 
ja nuorten terveen elämän ja kehityksen 
turvaamiseksi kuin ikääntyneiden, perheiden, 
vammaisten ja muiden apua tarvitsevien 
tukemiseksikin. Toimintaa on niin paikallisella, 
kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla 

SUOMESSA LIONS-NIMI TULKITAAN: 
Luovuta Isänmaasi Onnellisempana Nouseville 
Sukupolville. 

MOTTOMME ON: Monta tapaa tehdä hyvää. 

Me palvelemme 
kotiseutujamme. 

Lions klubien tärkein palvelun kohde on oma 
lähialue ja asuinympäristö. Kohteina ovat mm. 
koulut (Stipendit), päiväkodit, vanhainkodit, 
veteraanit, palvelutalot ja diokoniatyö, sekä 
lasten liikuntaharrastukset. Lionsjärjestö ei 
korvaa yhteiskunnan peruspalveluja, vaan 
vapaaehtoistyöllä annetaan apua kohteisiin, 
jotka jäävät julkisin varoin hoitamatta. Tämä 
apu voi olla pienille ryhmille tai yksittäisille 
ihmisille hyvinkin merkittävää. Palvelemisen 
lisäksi autamme taloudellisesti. Klubit keräävät 
varat avustuskohteisiinsa järjestämällä erilaisia 
tapahtumia ja tempauksia. Paikallisen auttamisen 
ohella osallistumme myös kansallisiin ja 
kansainvälisiin katastrofikeräyksiin. Nuorille 
turvallinen tulevaisuus Lasten ja nuorten 
syrjäytymisen ehkäisyyn on kehitetty useita eri 
palveluja, joita klubit toteuttavat yhteistyössä eri 
oppilaitosten kanssa.

LIITTYMINEN LIONSKLUBIIN ANTAA ELÄMÄÄSI 
UUTTA SISÄLTÖÄ

Tule mukaan toimintaamme! 
• Käy korsonleijonat.fi-sivuilla lukemassa lisää. 
• Tule MegaMyräkkään paikanpäälle tutustumaan 
meihin ja toimintaamme. 
• Soita Timo Koskelinille ja sovi tapaamisesta.  
puh. 040 015 8142

Lions-toiminta 
voi antaa uusia 
ulottuvuuksia 
elämääsi!
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Vaatteet ja jalkineet
Tällä 

kupongilla:

20- %
MYÖS TARJOUSHINNOISTA!
Voimassa tällä kupongilla Intersport Puhoksessa 15.2.2018 asti. Alennusta ei voi yhdistää muihin etuihin.

· SUOMEN LUOTETUIN URHEILUVÄLIN
EK

A
U

P
P

A
 ·

200920122017

0207-alkuisiin numeroihin soitetut puhelut maksavat lankaliittymistä 8,35 snt/puhelu 
+ 7,02 snt/min. ja matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min. (sis. alv. 24%).

Palvelemme ma-pe 10-20, la 10-18 ja su 12-18

Puotinharjun ostoskeskus, Itäkeskuksen kupeessa 
Puh. 0207 490 410 • E-mail: puhos@intersport.fi 

Intersport Puhos

Lukko Areena Oy tarjoaa kaikki ammattitaitoisen
lukkoliikkeen palvelut luotettavasti

40 vuoden kokemuksella.

Toimialueemme kattaa:
Helsinki, Vantaa, Sipoo, Tuusula, Kerava,

Järvenpää, Mäntsälä ja Hyvinkää. 

Saat nopealla toimitusajalla:
• Suunnittelut • Asennukset • Lukituksen uusinnat

• Korjaukset • Sarjoitukset  • Avaimet
• Avaukset  • Varmuuslukot 

Lukko Areena Oy
Soita 09 838 6580 | Palkkikuja 4, 04300 Tuusula

www.lukkoareena.fi, myynti@lukkoareena.fi

Palveleva lukkoliike

Omakotirakentajalle

Kaba Matrix lukot

12 v takuulla!
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Huoneisto- ja keittiöremontit alueellasi toteuttaa 
MPI-Rakennus Oy

Kauttamme saat myös laadukkaat Korona keittiökalusteet. 
Olemme luottaneet Koronan laatuun kymmenissä kohteissamme!

www.mpi-rakennus.fi Tel: 0400 469401 petri@mpi-rakennus.fi

Hei !
Sp-Koti on paikallinen ja kodikas 
kiinteistönvälityspalvelu. 
Olemme kaikenlaisten kotien asiantunteva 
välittäjä, jolla on vahva paikallistuntemus. 
Takaamme onnistuneet kaupat. 

Ota yhteyttä ja pyydä välittäjämme 
maksuttomalle arviokäynnille, saat samalla 
ilmaisen kodinvaihtosuunnitelman.

klaukkala@spkoti.fi tai välittäjäkohtaisesti,
etunimi.sukunimi@spkoti.fi

Paikallinen osaaja on alueesi ehdoton ammattilainen.

Vantaan
Kotikeskus Oy LKV

TIKKURILA
Unikkotie 13, 01300 Vantaa
p. 020 752 9160,
vantaa@spkoti.fi

Tiina Räsänen
Myyntineuvottelija

040 124 7472

Timo Hongisto
Kiinteistönvälittäjä, 

LKV, LVV

0400 465 741

Erja Toivanen
Kiinteistönvälittäjä, 

LKV

0400 359 179

Aarre Salminen
Kiinteistönvälittäjä, 

LKV, KiAT

040 582 5042

Eeva Lönnberg
Kiint.välittäjä, LKV, 
LVV, Kaupanvahvistaja

040 595 3703

Pekka Savela
Kiinteistönvälittäjä, 

LKV, LVV, DI

0400 292 567

Aimo Köpsi
Yrittäjä, LKV

050 532 0905
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Leijona-
tarinoita
NIMENI ON JYRKI AUTIO. Liityin Korson Lei-
joniin 45-vuotiaana marraskuussa 2014. Kuulun 
klubimme hallitukseen ja vastaan tiedottamises-
ta. Siviilissä toimin ProjectTOP Solutions Oy:n 
toimitusjohtajana. 

Liityin Leijoniin sen jälkeen, kun lapset olivat 
kasvaneet aikuisiksi. Loppui harrastuksiin kus-
kaaminen ja kentän laidalla seisoskelu, joten piti 
löytää jotain uutta. Leijonien tekemä hyvänteke-
väisyystyö vaikutti mielenkiintoiselta vastapainol-
ta yrittäjyydelle. 

Ensimmäinen asia  jonka opin Leijonissa on, että 
hyväntekeväisyyttä ei tarvitse tehdä otsa rypys-
sä. Jengi jaksaa osallistua, kun osallistuminen on 
mukavaa. 

Toinen nopeasti opittu asia oli Leijonien rahan-
käytön periaatteet.  Hyväntekeväisyyteen kerättyä 
rahaa käytetään hyväntekeväisyyteen. Ihan kaik-
ki omat syömiset, juomiset ja tilaisuudet makse-
taan itse. 

Meillä jokaisella Leijonalla on oma roolimme. Jo-
kainen osallistuu sen verran, kuin itse haluaa. Työ 
on täysin vapaaehtoista. Välillä joudutaan top-
puuttelemaan liian innokkaita. 

Uuden vuoden lämpötila
arvonnan tulokset
Voittoluettelo lämpötila-arvauskilpailusta, joka on päivätty 
4.1.2018 Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen lupahallinnossa.
 
1. Koskinen Hilkka  Apu-lehden vuosikerta, arvo 250 € 
2. Koskelin Kia  Golf-bag, harjoittelija, arvo 150 € 
3. Alaspää Marianne K-Supermarket Korso, lahjakortti, arvo 100 € 
4. Tarjo Ilkka Katin Kauneuskulma Korso, lahjakortti, arvo 60 € 
5. Autio Sanna Mirkun Kirja Korso, lahjakortti, arvo 40 €
 
Helsinki-Vantaan ilmatieteen laitoksen lentoaseman 
mittauspisteen lämpötila 1.1.2018  klo 08.00 oli -0,1 astetta.

Osallistun Leijonien hallituksen kuukausittaiseen 
kokoukseen. Siellä suunnittelemme toimintaa ja 
teemme esitykset klubin kokoukseen. Toinen kuu-
kausittainen kokous on klubin kokous, johon osal-
listuu kaikki Leijonat. Kokous on rento tilaisuus, 
joka jakaantuu kolmeen osaan. Ensin kätellään 
toisemme ja vaihdetaan kuulumiset. Sen jälkeen 
Presidenttimme käy läpi asiat ja suunnittelemme 
tulevia aktiviteetteja. Lopuksi syömme rennosti 
keskustellen Matikkalan Juhan valmistaman ilta-
palan, joka kustannetaan jäsenmaksuillamme. 

Kokouksissa käsitellään myös meille tulleet ano-
mukset. Viimeksi päätimme tukea vähävaraisten 
lasten hiihtolomaviikonloppua. Lisäksi meillä on 
perinteiset lahjoitukset. Esimerkiksi lahjoitamme 
keväisin noin 50 stipendiä Korson alueen kouluil-
le jaettavaksi oppilaille. 

Meillä on kolme juhlallisempaa tilaisuutta vuo-
dessa, joiden tarkoituksena on kohottaa yhteishen-
keä. Tilaisuuksien kustannukset maksamme aina 
itse. Kerättyjä varoja emme käytä koskaan.

Hyväntekeväisyystyössäkin hyvät periaatteet. Jär-
jestämme tilaisuuksia mahdollisimman pienil-
lä kustannuksilla. Tämän mahdollistaa se, että 
Leijonat tekevät työn veloituksetta. Meiltä välillä 

kysytään, miksi myymme niin usein grillimakka-
raa. Ja vastaus on, makkaran myynnistä saa hy-
vän tuoton. Esim. Korson joulupolun tilaisuudes-
sa grillasimme 550 Wotkinssin makkaraa ja niistä 
saadut tulot lahjoitimme tilaisuuden järjestäjille. 

Auta lasta – Auta perhettä ja Leijonakuusien 
myynti ovat mielestäni iloisempia aktiviteettejam-
me. On mukava kohdata teitä, jotka lahjoituksin 
ja ostoksin autatte meitä keräämään varoja hyvän-
tekeväisyyteen. 37. Kerran järjestettävä MegaMy-
räkkä on toki tempauksemme. Aloitimme tilaisuu-
den suunnittelun jo viime vuoden maaliskuussa. 
Tavoitteena on järjestää joka vuosi iloisempi päivä 
perheille. 

Liittyminen Lionsklubiin 
antaa elämääsi uutta 
sisältöä. 
Tule mukaan toimintaamme
• Käy korsonleijonat.fi -sivuilla lukemassa 
lisää. 
• Tule MegaMyräkkään paikanpäälle tutustu-
maan meihin ja toimintaamme. 
• Soita Timo Koskelinille ja sovi tapaamisesta.  
puh. 040 015 8142
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MegaMyräkkä 
2018 Korson 
Lumossa 4.2. 
09:30 – 14:00

Iloisen päivän ohjelmassa 
tänä vuonna megamäärä 

kivaa puuhaa

HIIHTOKILPAILUJEN ILMOITTAUTUMINEN/ 
NUMEROJEN JAKO 
9.00 – 9.45 
Lumon aula

HIIHTOKILPAILUT 
10.00 – 11.30 
Ankkapuiston peltoaukealla

SPORT CLUB VANTAA LEIKITTÄÄ LAPSIA 
TEMPPURADALLA SEKÄ SÄHLYÄ 
LEIJONIEN KANSSA. 
9:30 – 14:00 
Iso liikuntasali

PRINSESSAUNELMIA KAMPAA JA MAALAA 
9:30 – 14:00 
Lumon aula

SPR KORSO INFOAA JA ONNENPYÖRÄ 
9:30 – 14:00 
Lumon aula ja pihalla

KORSON VPK ESITTELEE KALUSTOAAN 
9:30 – 14:00 
Lumon pihalla

SUOMEN ROSKATTOMIN KAUPUNKI / 
ROSKAPOLIISI 
9:30 – 14:00 
Lumon aula 

LIONS LADYJEN BUFFETISTA MAKOISAA 
NAPOSTELTAVAA 
9:30 – 14:00 
Lumon aula

TALUTUSRATSASTUSTA PONEILLA 
9:30 – 14:00 
Lumon pihalla

TIETOA DIABETEKSESTA JA 
VERENSOKERIN MITTAUSTA 
9:30 – 14:00 
Lumon Aula

LEIJONIEN GRILLISTÄ HODAREITA, 
MAKKARAA JA HERNEKEITTOA 
EDULLISESTI.
9:30 – 14:00 
Lumon pihalla

ONGINTAA, ARPOJA JA ASKARTELUA 
9.30 – 14.00 
Lumon Aula

HIIHTOKILPAILUJEN PALKINTOJEN JAKO 
12.00 – 12.30 
Ravintolasalissa

NUKKETEATTERI OFELIAN SAUNATONTUN 
LAHJA 
12.30 – 13.00 
Auditoriossa

WIMMARALLI TARJOAA MUKSUILLE 
MUSAA JA MENOA 
13:15 – 14:00 
Ravintolasalissa

TILAISUUS PÄÄTTYY 
14:00

Lisätietoa hiihtokilpailuista lehden sisäsivuilla, 
Korsonleijonat.fi ja facebook.com/korsonleijonat .

Tapahtuma on maksuton. 
Tilaisuuden tuotto käytetään lyhentämättömänä 
hyväntekeväisyyteen. 

Otamme tapahtumassa valokuvia jotka tulee 
löytymään Korson Leijonien tiedotteissa ja lehdissä 
ja verkkosivuilla.
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