
·  ILOINEN PÄI VÄ PERHEILLE ·

Nukketeatteri Ofelia

The Nordic Tones

Folio Oliot

Puuhaa ja pelejä

Hevosajelu Kasvomaalaus

               Lasten
hiihtokilpailut  

LUE ILOISEN  
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KOKONAISUUDESSAAN:  
korsonleijonat.fi
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LC Vantaa 
/ Korson 
kauden 

2016 –17 
toimintaa

Olemme järjestäneet ja osallistuneet 
erilaisiin tapahtumiin monella tavoin, 
tässä joitakin: Veteraanien ja näkö-
vammaisten virkistyspäivä Kuusijärvel-
lä, Joulupolku, Joulukadun avajaiset, 
Auta lasta- auta perhettä, Leijonakuu-
sien myyntiä ja Lämpötila-arpajaiset. 
Näistä aktiviteeteistä saadut tulot käyte-
tään lyhentämättöminä Korson alueel-
la myönnettäviin avustuksiin, koulu-
jen stipendeihin ja kansainväliseen 
nuorisotyöhön.

Korson leijonat eivät tee hyvää vain yk-
sin, vaan meillä on yhteistyökumppa-
neina lähialueen LC klubeja, kuten Ko-
meetat ja Korson kirkon diakoniatyö. Ja 
tietenkin kaikkien korsolaisten osallis-
tuminen ja tuki on meille todella tär-
keää, näin me teemme Hyvää Yhdessä!

Meidän päätapahtumamme, koko per-
heen talvimyräkkä, on saanut uuden 
nimen Megamyräkkä, joka tullaan nyt 

LC-VANTAA-KORSON 
JÄSENET 

Alaspää Pasi 
Autio Jyrki 
Haarma Reijo 
Heikkilä Arto 
Hurmola Jussi 
Hämäläinen Jorma 
Ihalainen Jari 
Korpisaari Hannu 
Koskelin Timo 
Leppälä Risto 
Matikkala Juha 
Mäkinen Jani 
Nevalainen Harri 
Palomäki Ilkka 
Partanen Timo 
Piiroinen Eero 
Ruippo Tuulo 
Ruuskanen Ari 
Salminen Mauri 
Sarkima Jaakko 
Suihko Riku 
Tammi Ari 
Tarjo Ilkka 
Tervo Hannu

KORSON LEIJONIEN 
HALLITUS

PRESIDENTTI
Punainen sulka –vastaava
Eero Piiroinen

PAST PRESIDENTTI
Ari Tammi

1.  VARAPRESIDENTTI
Timo Koskelin

2. VARAPRESIDENTTI
Riku Suihko

RAHASTONHOITAJA
Jorma Hämäläinen

SIHTEERI 
Ilkka Tarjo

KLUBIMESTARI 
Tuulo Ruippo

NUORISOVAIHTO
Pasi Alaspää

LCIF- JA VETERAANIVASTAAVA
Jari Ihalainen

TIEDOTUS
Autio Jyrki

JULKAISIJA
Lions Club Vantaa Korso

VASTAAVA PÄÄTOIMITTAJA
Eero Piiroinen

ILMOITUSHANKINTA
Klubin lionit
Jakelun Korso ja ympäristö

ULKOASU
Kristian Autio

PAINOPAIKKA
PunaMusta, Joensuu
Painos: 15 000 kpl

LC Vantaa- Korso on toiminut vuodesta 1979 
lähtien paikkakunnan nuorisotyön hyväksi ja 
vähäosaisten auttamiseksi. Toiminnot ovat 
vuosien saatossa vähän muuttuneet, mutta 
teema Yhdessä Hyvää Tekeminen pysyy samana.

ensimmäisen kerran järjestämään mo-
nitoimikeskus Lumossa.

Näin meillä on paljon tilaa käytettävissä 
ja sijainti on keskeisesti Korson ytimes-
sä. Aikaisempien vuosien aktiviteettien 
lisäksi, tänä vuonna tulee esiintymään 
kaksi nuorisobändiä.  Perinteiset Lasten 
hiihtokilpailut tullaan pitämään samas-
sa paikassa kuten aikaisemmin, mut-
ta kaikki muu toiminta siirtyy Lumon 
ulko- ja sisäosiin.

Tervetuloa 
joukolla 

mukaan Mega-
myräkkään!

Oletko kiinnostunut 
hyväntekeväisyystyöstä 

Leijonissa, meillä on 
yhteyshenkilö mukana 

Myräkässä ja lisätietoja saa 
myös netistä:  

www.korsonleijonat.fi.
Kiinnostuitko?
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Ohjelmassa tänä vuonna

LASTEN HIIHTOKILPAILUSSA 
JOKAINEN PALKITAAN 

Hiihdot Ankkalammen maastossa peltoau-
kealla 5.2.2017 klo 10.00–11.30. 

2012 syntyneet ja sitä nuoremmat tytöt ja 
pojat hiihtävät yhtenä sarjana 0,15 km. Jokai-

nen saa palkinnon ja hiihtomitalin.

Seuraavissa ikäluokissa sarjat erikseen tytöille 
ja pojille, Jokainen saa palkinnon sekä kolme 

parasta mitalin: 

· 2010–2011 syntyneet n 0,5 km 
· 2008–2009 syntyneet n 0.5 km 
· 2006–2007 syntyneet n 1.0 km 

Muista ILMOITTAUTUA hiihtokilpailuihin etu-
käteen netissä: korsonleijonat.fi tai paikan 

päällä LUMO:ssa 5.2.2017 klo 9.15–9.45 

SÄÄVARAUS: Lumen puutuessa ei järjestetä 
hiihtokilpailua. Tai pakkasen ollessa yli -15 c.
Silloin siirrymme kaikki Lysteleikin leikittä-

miksi Lumon liikuntasaliin

LYSTILEIKKI LEIKITTÄÄ JA LEIJONAT 
PELUUTTAA LIIKUNTASALISSA KLO 

09:30 – 13:00

NUKKETEATTERI OFELIA LOIHTII 
NÄYTELMÄN REETU JA LOLA KLO 12:30

Reetu ja Lola on nukketeatterinäytelmä 
tuntemattoman pelosta. 

Outo laatikko on ilmestynyt neitihiiri 
Adalmiinan katolle. Kummastuneena hän 
lähtee hakemaan Valtteri Villisikaa apuun. 

Valtterilla on pelottavia uutisia: Käpylään on 
muuttamassa käärmeitä! 

Ja käärmeet syövät hiiriä! Laatikko avautuu 
ja ulos kurkistaa kaksi käärmettä: Reetu ja 
Lola. Heillä on nälkä pitkän ja uuvuttavan 
matkan jälkeen Käärmemaasta. Lola on 

innokas tutustumaan Käpykylän asukkaisiin, 
mutta Reetu on pelokas – mitä jos he eivät 

tykkää käärmeistä? 

KÄSIKIRJOITUS: Nina-Maria Häggblom 
OHJAUS: Salla Leino 

NÄYTTELIJÄ: Anne Lihavainen 
NUKET JA LAVASTUS: Anne Lihavainen 

ÄÄNET JA MUSIIKKI: Petter Korkman 
VALOKUVAAJA: Jore Puusa

KAKSI BÄNDIÄ HEITTÄÄ 
KEIKKAA KLO 13:30

· FOLIO OLIOT
· THE NORDIC TONES 

Liput 5€. Lippuja voi ostaa ennakkoon 
Mirkun Kirjasta

SEKÄ TOTTA KAI 
PERINTEISET PUUHAT

· Hevosajelua 
· Lämpimät makkarat suoraan grillistä 

· Hernekeittoa 
· VPK 

· Ongintaa 
· Arpoja 
· SPR ·

 Onnenpyörä 
· Lasten piirustuspiste 

· Buffet 
· Kasvomaalaus 

· Leijonapiste ”sinustako leijona”

Tule mukaan tekemään Iloinen puuhakas 
päivä perheille. 

Viime vuoden kävijät antoivat tilaisuudelle 
palautteissa arvosanaksi 9,4. ”Tosi kiva tapah-

tuma! Kiva kun kaikki lapset saavat palkin-
non ja korostetaan että osallistuminen on 

tärkeintä.”

Tapahtuma on maksuton (paitsi bändien 
keikka) Tilaisuuden tuotto käytetään lyhentä-

mättömänä hyväntekeväisyyteen. 





MEGAMYRÄKKÄ PÄÄTETÄÄN RÄVÄKÄSTI 
KEIKALLA, JOSSA ESIINTYY KAKSI 

VANTAALAISTA BÄNDIÄ

FOLIO
OLIOT
Hip-hop

THE 
NORDIC 
TONES
Soft rock / pop
VALITTU ROCK ACADEMYYN

Liput Mirkun kirjasta vain 5€. 
Tilaisuuden tuotto lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen.

Korson Lumossa
Sunnuntaina 5.2. klo 13:30 – 15:00



  

S-market Korso
Maakotkantie 19, 01450 Vantaa

Palvelemme 
ma–la 7–22, su 9–22

Autokoulu Vauhti
Korso 040 7710611
Koivukylä        040 4824160
Hakunila          040 4824160

autokouluvauhti.fi
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Lauantaiaamu valkeni sumuisena, kun 
Komeetat suuntasivat odottavin mie-
lin kohti Tuulosta tapaamaan ystä-
vyysklubilaisia Hämeenlinnan Liinu-
ja. Tutustuminen aloitettiin kahvittelun 
merkeissä, kuuluisan Hanssin-Jukan 
suojissa. 

Hanssin-Jukka, tämä Suomen histo-
riassa merkittävää ilmailuhistoriaa 
edustanut DC-2 on siirretty Hämeen-
linnasta perinneyhdistyksen toimesta 
Tuuloksen kauppakeskuksen yhteyteen 
rakennettuun halliin ja on saanut ar-
voisensa sijoituspaikan. Perinneyhdis-
tyksen puheenjohtaja, Kimmo Salomaa 
kertoi asiantuntevasti ja mukaansatem-
paavasti koneen värikkäästä historiasta. 
Uskomaton saavutus on ollut yhdistyk-
sen jäsenten kunnostustyö, saada kone 
nykyiseen kuntoon!  Ja kun kaikki nai-
sia ollaan, niin pitihän päästä ostoksil-
le. Liinut olivat järjestäneet Vogliaan 
pienen yllätyksen ja kimmokkeen teh-
dä ostoksia alennetulla hinnalla. Kyllä 
sieltä monta "täti Monikaa" lähti kassit 
heiluen.

Presidentti Ulla Kartanon johdol-
la suuntasimme Pohjoisten myllylle. 
Emäntä Heli Mäenpää toivotti meidät 
tervetulleeksi tähän uskomattomaan 
paikkaan, jossa koski kuohui ja saukon 
jälkiä näkyi rannan lumessa.

LC Vantaa Komeetat sai vieraakseen ys-
tävyysklubinsa Meissen-Domstadin iloi-
set naiset Saksasta 9.–12.6.

Kahdeksantoistajäsenisestä klubista 
Suomeen saapui yhdeksän henkilöä ja 
yhden jäsenen miniä. Noin kuusi vuot-
ta sitten alkaneen ystävyysklubitoimin-
nan aikana Komeetat ovat vierailleet 
Saksassa kaksi kertaa ja muutamat ys-
tävistämme ovat käyneet kerran aiem-
min Suomessa. Useimmille tulijoille 
Suomen vierailu oli kuitenkin ensim-
mäinen. Vierailun käytännön järjeste-
lyistä vastasi Komeettojen viisihenki-
nen työryhmä.

Tutustutimme ystävämme pääkaupun-
kiseudun nähtävyyksiin, risteilimme 
Helsingin edustalla ja vierailimme mm. 
Fazerin tehtaalla Vantaalla sekä Si-
beliuksen kotona Ainolassa Tuusulan 
rantamaisemissa. 

Ruokaillessa juttu luisti ja taisivatpa 
jotkut Liinut ja Komeetat löytää yhtei-
siä tuttuja ellei peräti sukulaisia. Jot-
ta saimme vielä paremmin tutustua 
toisiimme, olivat Liinut organisoineet 
keskustelun, jossa Liinu ja Komeetta 
kertoivat toisilleen itsestään, toiminnas-
taan Leijonana ja omista harrastuksis-
taan ja mieltymyksistään. Hauskaa oli, 
kun näitä juttuja sitten yhdessä puret-
tiin ja huomattiin miten tavattoman 
aktiivista toimintaa Leijonat eripuo-
lilla Suomea harjoittavat. Tulipa esil-
le tuo kansainvälinenkin toiminta, kun 
presidentti Ulla Kartano kertoi vie-
railustaan Sri Lankassa. Hän oli ollut 
kummityttöjä tapaamassa ja samalla tu-
tustumassa paikalliseen Lions-toimin-
taan ja vielä osittain rakenteilla olevaan 
silmäsairaalaan.

Vierailu oli ollut antoisa ja uusia ystä-
vyyssuhteita luotiin. Kiitos! Kotiin pa-
lattiin iloisella mielellä. 
Nyt on sitten pallo Komeetoilla kutsua 
Liinut vastavierailulle.

TEKSTI: Leena Pulkkinen, Lions 
Club Vantaa Komeetat

KUVAT: Tuula Kouhia, Lions Club 
Vantaa Komeetat

Liinuihin 
ja Hanssin-
Jukkaan 
tutustumassa

Ystävyyttä yli 
rajojen

Seurustelu sujui ongelmitta saksaksi ja 
englanniksi, kiitos suomalaisen koulu-
tuksen. Huomasimme, että toimimme 
klubeissamme paljolti samankaltaises-
ti. Tuemme lasten ja nuorten kasvatus- 
ja harrastustoimintaa sekä järjestämme 
virkistystä ikäihmisille. Ystävämme ke-
räävät lahjoitusvaroja vuosittaisen kirk-
ko- ja Komeetat viihdekonsertin avulla. 

Saimme kokea jälleen kerran konkreet-
tisesti, että lionstoiminnan avulla saa 
uusia ystäviä ja kokemuksia. Opimme 
tuntemaan toinen toisiamme entistä pa-
remmin, mikä edistää myös keskinäis-
tä kanssakäymistämme. Suosittelem-
me lämpimästi ystävyysklubitoimintaa 
muillekin lionsklubeille.

MERJA RUOTSALAINEN
LC Vantaa/Komeetat
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Lions Club Vantaa Komeetat ovat lah-
joittaneet Korson Neuvolaan vauvan 
sukkia ja tumppuja. Idea niiden neulo-
misesta tuli eläkkeellä olevalta tervey-
denhoitaja Saara Huhtalalta. Neuvolan 
terveydenhoitajat toimittavat ne perille 
sitten, kun menevät kotiin katsomaan 
vasta syntynyttä vauvaa.

Kun Korso- Mikkola alueelle syntyy 
n. 250 vauvaa vuosittain. Olisi hienoa 
jos saisimme muitakin innostumaan ja 
ottaisitte haasteen vastaan neulomal-
la näitä pieniä sukkia ja tumppuja. Ne 
otettaisiin hyvin kiitollisina vastaan 
vauvaperheissä. 

Voin lähettää neuleohjeen 
pyydettäessä eija.paivinen@nic.fi

TEKSTI JA KUVA: Eija Päivinen

Kolmastoista LC Vantaa/Komeetto-
jen hyväntekeväisyyskonsertti soi upe-
asti Arja Korisevan ja Fortunan täh-
dittämänä sunnuntaina 6.11.2016. Heti 
konsertin alkuun Arja Koriseva hurma-
si yleisönsä täysin käyden halaamassa 
konserttisalin koko pyörätuolirivistön. 
Jo tutuksi tulleeseen tapaan konsertin 
juonsi Satu Silvo. Tilaisuudessa lahjoi-
tettiin 12 000 euroa valtakunnallisel-
le Punainen Sulka -keräykselle, jonka 
tuotto käytetään nuorten tukemiseen 
neljällä osa-alueella: syrjäytymisen eh-
käiseminen, päihteettömyys, elämän-
hallinta ja mielenterveys.
 
Arja Koriseva tunnetaan iskelmälaula-
jana, musikaalitähtenä ja tv-kasvona. 
Hänet valittiin vuonna 1989 tangoku-
ningattareksi. Tämä viihdemaailman 
huipulla yli 25 vuotta ollut rakastettu 
laulaja on päivittänyt musiikkityyliään 
uudelle tasolle. Syövästä toipuneen Arja 
Korisevan laulujen tekijäjoukoissa löy-
tyy uusia kykyjä. Lukuisat hänen albu-
meistaan ovat Suomen kaikkien aikojen 
myydyimpien levyjen luettelossa ja ne 
ovatkin myyneet tuplaplatinaa, platinaa 
ja kultaa. 

”Uusi kappale ”Leipää, lempee, läm-
pöö” on näköiseni ja laulan sen sydä-
mestäni. Sen sanoma on, ettei pidä mu-
rehtia liikaa tulevaa. Siinä on ihanan 
läsnä oleva ja rehellinen meininki, tote-
aa Arja”. Konsertin muita lauluja olivat 

Sädehtivä Arja Koriseva 
Korson Lumossa

mm. Anna kaikkien kukkien kukkia, 
Rannalla, Rakastunut nainen, Noctur-
no, Rakkaus riepottaa ja Enkelin 
silmin.

Arja Koriseva on yksi niistä lukuisista 
naisista, jotka ovat sairastuneet rinta-
syöpään. Lions Club Vantaa/Komeetat 
ovat tukeneet lähes kymmenen vuoden 
ajan rintasyöpää sairastavia lahjoitta-
malla yli 2500 lämmittävää kaulahui-
via syöpäsairaudesta toipuville. Ja kau-
lahuivien neulominen jatkuu edelleen.  

Konsertista saadut palauttaa 
innostavat Komeettojen 
edelleen jatkamaan konserttien 
järjestämistä:

”Kiitos aivan ihanasta, tunteelli-
sestakin konsertista! Arja on ihan 
paras!”

”Kiitos, koko porukkamme ylisti 
konserttia.”

”Minä kyllä itkin melkein koko kon-
sertin ajan.”

”Sanat eivät riitä kertomaan…”

TEKSTI: Arja Puikkonen ja Eija 
 Päivinen, Lions Club Vantaa Komeetat

KUVAT: Studio Ruusu

Innostu neulomaan vauvan 
sukkia Korson neuvolaan



Ajat muuttuvat. Helpommiksi.
Kun vaihdat paperisen tunnuslukukorttisi Nordea Tunnusluvut –  

sovellukseen, luvut kulkevat aina mukanasi ja voit hoitaa entistä kätevämmin 
sekä pankkiasiat että muut pankkitunnuksia vaativat palvelut.

Lue lisää nordea.fi/tunnuslukusovellus ja lataa tunnuslukusovellus  
puhelimeesi tai tablettiisi.

Vantaa, Maakotkantie 12,  0200 3000 (pVM/MpM),  nordea.Fi
Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike, Nordea Bank AB (publ), Ruotsi 

KO R S O

Tavallista parempien
valikoimien

K-SUPERMARKET KORSO
palvelee seuraavasti:

MA-PE klo 7-21 
LA klo 8-21 

TERVETULOA!

KORSO
Minkkikuja 4,
Vantaa 

SU klo 11-19

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



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

Korso Gym Oy | Maakotkantie 6, 01450 Vantaa | Puhelin 010 440 11 40 | Sähköposti asiakaspalvelu@korsogym.fi 

Olemme myös Facebookissa ja Instagramissa. 
Verkkokauppa, aukioloajat, ryhmäliikunta-ilmoittautumiset ovat käytössäsi netissä 24/7:

www.korsogym.fi

Meillä et  tarvitse jäsenyyttä  
tai  

jatkuvaa  
sitoutumista.

Jumpat. 

Sisäpyöräily. 

Jooga.

Seniorijumpat. 

Solarium.

Sisarsali Koivukylässä avoinna 24/7. 
Vain naisille!

Olemme 
uudistuneet.  Nyt treeniaikaa 

uudesta
verkkokaupasta. 

!

Myräkkä2017ilmoitus.indd   1 23.1.2017   11.41
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Palokunnan sammutusauto vaihtui 
marraskuussa tuoreempaan, kun 22 
vuotta palvelleen Sisu SK 202 tilal-
le saatiin Volvo FM7. Vanhaan autoon 
nähden on paljon uutta, erityisesti kul-
jettajille on paljon opeteltavaa. 
Kalustoa mahtuu kyytiin huomattavas-
ti enemmän, joka mahdollistaa erikois-
tumiskaluston lisäämisen autoon. Vet-
tä kulkee hieman vähemmän (2800L), 
mutta kuitenkin riittävästi sammutus-
toimien aloittamiseksi. Istuinpaikkoja 
autossa on yhteensä kuudelle.
Autossa on peruskalusto jo paikallaan 
mutta erikoiskaluston kohdalta auto on 
vielä hieman kesken. Erikoiskalusto kä-
sittää palokunnan erikoistumiseen tar-
vittavia välineitä, kuten eläinpelastuk-
seen ja raivaamiseen.
Auto ehtikin jo osoittaa kykynsä ja toi-
mivuutensa ensimmäisessä tehtävässä 
uudenvuoden aattona.

Sotiemme veteraaneja on vuoden 2017 
alussa elossa vielä 17 000 henkilöä. He 
ovat kaikki iältään jo yli 90 -vuotiaita. 
Suomi 100 juhlavuonna sotiemme vete-
raaneja halutaan muistaa erityisen pal-
jon, sillä he ovat oman henkensä uhal-
la, puolustaneet Suomen sotavuosina 
1939–1945, maamme itsenäisyyttä. Il-
man heidän rohkeuttaan ja yhdessä 
työskentelemisen taitoaan, emme voisi 
tänä vuonna viettää Suomen 100 vuo-
den itsenäisyyden juhlaa. Meillä kaikil-
la on suuri kiitollisuus ja lupa auttaa 
sotaveteraanejamme kaikin mahdollisin 
keinoin, katso lisää www.veteraanit.fi. 

Sosiaalisessa mediassa on käynnistynyt, 
oululaisen Jaana Willmanin toimes-
ta projekti, jossa kudotaan villasukat 

Sotiemme veteraanit kohti Suomi 
100 -juhlavuotta jokaiselle Suomen rintamaveteraanille 

ja sotainvalidille sekä sotaleskelle. Eli 
tervetuloa kaikki mukaan neulomaan 
sukkia sotaveteraaneillemme tänä vuon-
na! Ryhmä löytyy Facebookista: Villasu-
kat veteraaneille, Suomi 100 vuotta. 

Koivukylän Foibekartanossa asustaa 
vantaalaisia rintamaveteraaneja, jotka 
saivat villasukat ja itsenäisyyspäiväkort-
teja ennen joulun pyhiä. Suomen Posti 
järjesti vuonna 2016, jo toisena vuotena 
peräkkäin kampanjan, jossa jokaisella 
suomalaisella oli mahdollisuus lähet-
tää itsenäisyyspäivätervehdys sotiemme 
veteraanille. Kuvassa vasemmalta Nii-
lo Veikkolainen, Kerttu Räsänen, Antti 
Rintama, Veikko Hirvonen, Veikko Pel-
tola ja Aatto Laitala. 

Korson VPK:n kuulumisia
Hälytysosastossa on viime vuosi pitänyt 
sisällään paljon yhdessä tekemistä ja 
olemista. Harrastustunnit ovat pitäneet 
sisällään monia mielekkäitä ja haasta-
via harjoituksia, sekä jokusen hälytys-
tehtävän. Eikä pidä unohtaa myöskään 
saunomista ja rentoutumista hyvässä 
seurassa. 

Koska yhteistyö on voimaa, niin olem-
me tehneet tiivistä yhteistyötä naapuri-
palokunnan eli Rekolan VPK:n kanssa. 
Meillä on ollut lukuisia yhteisiä har-
joituksia sekä mahdolliset hälytykset 
ovat tulleet kummallekin palokunnalle. 
Yhteishälyttämisellä olemme taanneet 
riittävän miehistövahvuuden esimer-
kiksi päiväsaikaan. 

Hälytysosaston jäsenmäärässä on 2016 
vuoden aikana ollut merkittävää kas-
vua, uusia harjoittelijoita onkin tällä 

hetkellä 10, erityisen positiivista on ol-
lut suuri nuorten alle 20 vuotiaiden 
osuus. Keskiviikon harjoituksissa on-
kin riittänyt mukavan oloista vilinää. 
Toki vielä mahtuu joukkoon lisääkin, 
mikäli haluaa hienon harrastuksen 
itselleen. 
 
Myös nuoriso-osastossa on ollut erittäin 
positiivista kasvua. Nuoriso-osaston sai 
vuoden aikana uusia vetäjiä joukkoonsa 
ja itse vetovastuu vaihtui vuodenvaih-
teessa. Uudet vetäjät ovatkin tehneet 
loistavaa työtä nuorten hyväksi. Nuo-
rilla on tulevan kauden aikana luvas-
sa vaikka mitä mielenkiintoista, kuten 
palokuntakilpailuja, useita leirejä, pa-
loautoajelut sekä paljon muuta.
 
Tämä jo alkanut vuosi mennään sa-
maan malliin. Hälytysosastossa harjoi-
tellaan lähes jokaisena keskiviikkona, 

jotta jokaisen taitotaso olisi riittävä yl-
lättäviinkin tilanteisiin ja haasteisiin 
mitä eteen voikaan tulla. Toki aina toi-
vomme, ettei palokunnalle tulisi yllät-
tävää kutsua ikävissä merkeissä kenen-
kään luokse, mutta jos tällainen tulee, 
niin hoideamme tehtävämme mahdol-
lisimman hyvin. Jatkamme tulevana 
kesänä kesken jäänyttä paloaseman jul-
kisivun ehostusta talkoohengessä.
 
Kiitämme Korsolaisia tuestanne sekä 
toivomme koko palokunnan puolesta 
turvallista vuodenjatkoa. 

TERVEISIN:
Jari Lampinen

Palokunnanpäällikkö
Korson VPK
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Nykyisissä Korson käsityökeskuksen ti-
loissa on kudottu jo 46 vuotta. Korson 
Martat aloittivat syyskuussa 1970, paikka 
tunnettiin Martta-tupana. Syksyllä 1986 
kudonta-asema siirtyi nykyiselle Taito 
Uusimaa ry:lle. Taito Uusimaa ry täyt-
tää tänä vuotta 100 vuotta. Juhlateema 
tulee näkymään Korson käsityökeskuk-
sessa syksyllä. 

Käsityökeskuksessa on kahdeksat kan-
gaspuut, joihin rakennetaan loimet val-
miiksi. Ohjaaja on paikalla ma 9-17 ja ti 
10-18, jolloin saa opastusta kudontaan. 
Muuten kutominen tapahtuu omatoimi-
sesti. Kudonta – aika varataan etukäteen. 
Kudonnassa maksu koostuu loimista, 
kuteista ja kudontapäivistä. Liittymällä 

Tänä vuonna keräysvaroin autetaan ih-
miskaupan uhreja yhteistyössä Pro-tuki-
piste ry:n, Rikosuhripäivystyksen, Pako-
laisneuvonta ry:n ja Monika-Naiset liitto 
ry:n kanssa. Harmaan eri sävyt -hank-
keen päätavoitteena on ehkäistä ihmis-
kauppaa ja hyväksikäyttöä tavoittamalla, 
tunnistamalla ja tukemalla virallisen tuli-
järjestelmän ulkopuolelle putoavia ihmis-
kaupan tai ihmiskaupan kaltaisten rikos-
ten uhreja. Keräysvaroin muun muassa 
kehitetään tukihenkilötoimintaa sekä et-
sivää työtä ympäristöissä, joissa haavoittu-
vuus on suurta.

Keräysvaroilla tuettava kansainväli-
nen työ keskittyy erityisesti konflik-
tien keskellä asuvien nuorten auttami-
seen, jotta he pystyisivät rakentamaan 
kohtuullisen elämän, eivätkä joutui-
si ihmissalakuljettajien ja ihmiskaupan 

Yhteisvastuu-
keräys 2017 

torjuu ihmis-
kauppaa

uhreiksi. Esimerkkikohteena Lähi-Idässä 
avustustyön painopiste Jordaniassa ovat 
koulutus ja psykososiaalinen tuki noin 
12-30 -vuotiaille leireillä ja paikallisissa 
yhteisöissä asuville Syyrian pakolaisille. 
Avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu.

Valtakunnallinen keräys alkaa sunnuntai-
na 5. helmikuuta ja aktiivisin keräysaika on 
kevään 2017 aikana. Lähde mukaan autta-
maan lähimmäisiämme ja tule kuulemaan 
lisää keräyksestä ja kohteista Korson kirk-
koon yv-starttitapahtumaan su 5.2.2017. Ta-
pahtuma alkaa klo 10.00 messun jälkeen. 
Kirkkokahveilla voi ostaa ja nauttia Kor-
son Marttojen valmistamasta keitosta. Tule 
mukaan myös lapsi- ja nuorityön ja MLL:n 
suunnittelemaan tempaukseen lauantaina 
11.3. klo 10.00. Yhteisvastuukeräys on myös 
mukana Korson maalaismarkkinoilla 26.3. 
klo 10.00 alkaen.

JALKAPALLOTAITUREITA ZA´ATARIN PAKOLAISLEIRILLÄ JORDANIASSA. 
Kirkon Ulkomaanavun jalkapallokentällä korkea aita toimii näköesteenä ja 
nuoret saavat pelata rauhassa.

SYYRIASTA PAENNUT FATIMA HARIRI on yksi harvoista pakolaisleirillä 
asuvista nuorista, joka on päässyt opiskelemaan yliopistoon Jordaniassa. 
Hän opiskelee sairaalahallintoa.

jäseneksi päivämaksu on edullisempi ja 
jäsen voi ostaa myös Taito-kortin jolloin 
ei mene päivämaksua ja Taitopaja mak-
sua, vain materiaalimaksu. Luomme 
loimia tilauksesta kotikutojille ja teem-
me kotikäyntejä. Välitämme lankoja ja 
kudonnantyötarvikkeita. Taitojärjestön 
Suomi-raitalanka juhlistaa 100-vuotiasta 
Suomea. Langasta voi neuloa sukkia, la-
pasia, kaulaliinoja ym.

Tämän kevään ohjelmassa on erilaisia 
kursseja ja Taitopajoja niin aikuisille 
kuin koululaisille. Taitopajoissa kouku-
taan, virkataan, neulotaan, kuvioidaan 
kankaita ja opetellaan makrameeta. 
Kaikki kurssit ja pajat löytyy kotisivuil-
tamme www.taitouusimaa.fi.

Helmikuussa on Revi -räsystä päivä lau-
antaina 11.2. klo 10-14. Opettelemme rä-
syn leikkuuta ja tutustumme erilaisiin 
vaihtoehtoihin mitä kaikkea voi räsystä 
tehdä. Kevään toiminnan esittelyä.

Maksuton Kurkkaa KUTOMOon ilta 
tiistaina 14.2. klo 17.30–19. Ilta on tar-
koitettu kaikille kudonnasta ja käsityö-
keskuksen toiminnasta kiinnostuneil-
le. Ilmoittautuminen käsityökeskukseen 
tai kotisivujen kautta. Maaliskuussa on 
tulossa Viikonloppukudonta (10.-12.3.) 
kurssi, kurssimaksu 30 € + materiaa-
lit. Perjantai-iltana aloitamme ja jatkam-
me lauantaina, sunnuntai omatoimista 
kutomista. Matto ja minä (14.3.), jossa 
teoria on yhtenä iltana ja kudonta-aika 

KORSON KÄSITYÖKESKUS
Korsontie 18, 01450 Vantaa
Puh. 09-839 32250, ohjaaja 

paikalla ma 9-17, ti 10-18  
havukoski@taitouusimaa.fi 

www.taitouusimaa.fi

varataan oman aikataulun mukaan, 
kurssimaksu 36 € (sis. 2 kudonta pv). 
Kursseihin ja pajoihin on ennakko 
ilmoittautuminen.

Koululaisten kesäkurssit on kesäkuun 
alussa, 5.-8.6. kudotaan kangaspuilla ja 
12.-15.6. tehdään helmitöitä (korut ja him-
melit). Kurssimaksu 60 € + materiaalit.
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Olemme Korson Lions Clubina LC/
Vantaa Korson alkaneet edistämään in-
ternetyhteyksien parantamista alueel-
lamme, kun tähän on tullut verk-
ko-operaattorin taholta mahdollisuus. 
Ensisijaisesti pitäisi saada aikaan asuk-
kaiden kiinnostuksen osoittaminen va-
lokuituun, jotta seuraaviin vaiheisiin 
olisi mahdollisuus ja saataisiin riittä-
vä liityntätiheys.  Kiinnostuksen osoit-
taminen on siksi tärkeää alueellisesti, 
koska kun on ollut yksittäisiä tapauksi 
halu saada kuituliittymä, niin operaat-
toreilla ei ole ollut perusteluja lähteä 
yksittäisiä kuituliittymiä rakentamaan 
ja tavallaan voi sanoa, että kuituliitty-
mää ei ole saatu ns. ”rahallakaan”

NOPEA NETTI – YHTÄ TÄRKEÄ 
KUIN VESI JA SÄHKÖ

’’Kerran asennettu valokui-
tu riittää kaikkiin tulevaisuuden 
tietoliikennetarpeisiin’’

Elämme yhteiskunnassa, jossa tieto-
liikenne on jo yhtä tärkeä joka kodin 
peruspalvelu kuin vesi tai sähkö. Säh-
kölinjoja rakennettaessa moni sanoi, et-
tei koskaan tule tarvitsemaan sähköä 
– kuinka moni voi tänä päivänä elää il-
man sitä? Valokuitu varmistaa kaikkien 
nykyisten ja tulevien digitaalisten palve-
luiden käytön useiden vuosikymmenten 
ajaksi. Koulutusmahdollisuudet ja ter-
veydenhoito ovat avainasioita meidän 
jokaisen hyvinvoinnille ja menestyksel-
le. Lähipalveluja viedään fyysisesti yhä 
kauemmas meistä johtuen kovista talou-
dellisista paineista yhteiskunnassamme. 
Tulevaisuudessa yhä useammat tervey-
den- ja vanhustenhuollon sekä koulu-
tuksen palvelut ovat saatavillasi suoraan 
kotonasi. Miltä tuntuisi olla kotona lää-
kärissä oman videolääkärin kanssa? 
Entä miltä tuntuisi ajatus istua yliopis-
toluennolla Lontoossa oman työpöydän 
äärestä kotoa? Mitä jos vierailisit lähim-
mäistesi luona siten, että voisit olla kat-
seillasi seuraamassa heidän elämäänsä 
samalla tavalla kuin istuisit heidän olo-
huoneessaan? Voisiko kodinhoitaja olla 
tavoitettavissa lähes reaaliaikaisesti sen 
sijaan, että hän käy luonasi aina kerran 
viikossa? Onko sinulla huoli jäikö hel-
lan levy päälle kotoa lähtiessäsi? Voisit-
ko kenties laittaa kahvin tippumaan en-
nen kotiin paluutasi? Emme osaa edes 
vielä kuvitella miten digitaalisuus tulee 
vielä muuttamaan elämäämme ja yh-
teiskuntaamme lähitulevaisuudessa.

ÄLYKÄS KOTI KAIKILLA VALO-
KUIDUN MUKAVUUKSILLA

Mikä on valokuitu?

Valokuitu on lasista valmistettu johdin, 
jota pitkin tieto siirtyy laservalona. 
Testattua teknologiaa: Valokuitu on ol-
lut tiedonsiirron standardi pitkillä mat-
koilla yli 30 vuotta.

Valtava kapasiteetti: Toisin kuin kupa-
riverkossa tai langattomissa ratkaisuis-
sa, valokuidussa etäisyys ei rajoita nope-
utta. Valokuidun kapasiteetti on valtava 
ja yhteen ainoaan kuituun mahtuisi 
kaikkien suomalaisten yhtäaikainen ne-
tin käyttö. Kuituliittymän maksimino-
peuden määrittää kotiin asennettava 
päätelaite, ja jos nopeutta tarvitaan tu-
levaisuudessa lisää, riittää pelkkä pää-
telaitteen päivittäminen. Nykyiset ylei-
sesti käytetyt päätelaitteet tukevat jo 
nopeuksia 1000 Mbps saakka.

Valokuitu on siis ylivoimaisesti paras 
tapa toteuttaa kiinteä tiedonsiirtorat-
kaisu. Sen tiedonsiirto-nopeutta (yleen-
sä 100 Mbps - 1 Gbps) rajoittaa lähinnä 
siihen kytketyt laitteistot. Tulevaisuu-
den siirtonopeuksiin (yli 10 Gbps) pääs-
tään helposti, uusimalla pelkästään 
laitteistoa – ei valokuituverkkoa. Va-
lokuidun avulla varmistetaan, että ko-
dissasi on tulevaisuudessakin yhteys, 
jonka avulla saa käyttöön esim. uuden-
laiset Internet-, televisio-, puhelin- ja 
terveyspalvelut. 

Luotettava ja pitkäikäinen: Valokuitu-
yhteys on paitsi huippunopea myös toi-
mintavarma. Se ei johda sähköä, joten 
muut kaapelit tai yhteydet eivät häirit-
se tiedonsiirtoa. Valokuitu on pitkäikäi-
nen sijoitus, jonka tiedetään kestävän 
ainakin 50 vuotta. Siksi sen hankin-
ta vaikuttaa myös kodin arvoon asun-
tomarkkinoilla. Valokuitu on myös 
toimintavarma, sillä nettiyhteyden laa-
tuun ei vaikuta yhtäaikaisten käyttäjien 
määrä tai sääolot.

Korson alueen internetyhteydet

Tällä hetkellä olemme, etenkin pien-
talojen osalta, Korson alueella Inter-
net-yhteyksien suhteen vanhojen ku-
paristen puhelinkaapeliyhteyksien ja 
mobiiliverkon varassa. Vanhat kupa-
rikaapelit mahdollistavat käytännös-
sä vain 12-14 Mbps nopeuden.  Mobii-
liverkko taasen jaetaan aina muiden 
käyttäjien kanssa.  Mikään ei osoita 

sitä, että datamäärän kasvu olisi pysäh-
tymässä, vaan uudet palvelut tarvitsevat 
entistä enemmän kapasiteettia, joka tar-
koittaa, että nykyiset ratkaisut eivät tyy-
dytä tarpeitamme. Lisäksi on toivotta-
vaa, että mobiilipalvelut ovat liikkuvan 
tarpeen käytössä.  Vertauksen tähän voi 
ottaa vanhan asian eli kun aikoinaan 
Imatran kosken voimalaitosta rakennet-
tiin, niin joku totesi, että milloinkaan 
Suomessa ei tulla tarvitsemaan tuol-
laista määrää sähköä. Kuinka nyt on 
… moninkertainen määrä. Sama kehi-
tys on tapahtunut ja tapahtumassa tie-
toliikenne ja tarvittavissa siirrettävissä 
datamäärissä.

Tähän liittyen ja toistaen, että valokuitu 
on maailman paras tietoliikenneyhteys 
ja myös välttämätön investointi pienta-
lolle? Valokuidun kohdalla koko kapasi-
teetti tulee oman kotisi käyttöön!

Edistämme nyt LC Vantaa/Korson toi-
mesta valokuituverkon saamista asuina-
lueellemme Avoin Kuitu – periaatteella. 
Tässä on sinulle pieni tietopaketti Avoi-
mesta Kuidusta.

Mikä on Avoin Kuitu?

Avoin Kuitu -konsepti on edistykselli-
nen ratkaisu, joka mahdollistaa tulevai-
suuden tietoturvalliset palvelut koteihin 
asti valokuidun avulla. Palvelukonsep-
ti tulee mahdollistamaan usean yhtä-
aikaisen palveluntarjoajan samaan ko-
titalouteen. Kodissa voi olla yhtä aikaa 
käytössä tarvittaessa kaksi eri inter-
net yhteyttä (esim. työnantajan hankki-
ma ja asiakkaan oma) tai muuta palve-
lua. Avoin Kuitu on valokuituliittymä, 
joka mahdollistaa kotiisi maailman par-
haimman tietoliikenneyhteyden nyt ja 
tulevaisuudessa. Valokuitu onkin pien-
talolle pian samanlainen itsestäänsel-
vyys kuin sähkö ja vesi. Avoin Kuitu 
on nimensä mukaisesti avoin valokui-
tuverkko: Operaattori rakentaa verkkoa, 
mutta voit valita nettiliittymän ja muut 
palvelut haluamiltasi ja mukana ole-
vilta palveluntarjoajilta. Et siis sitoudu 
vain yhteen palvelujen tarjoajaan, vaan 
käytössäsi on valikoima netti-, viihde- 
ja hyötypalveluita.

Yksi valokuitu riittää kodin kaik-
kiin tietoliikennetarpeisiin vähintään 
50 vuodeksi. Se on sinulle kertain-
vestointi, joka nostaa asuntosi arvoa. 
Valokuituliittymän hinta vaihtelee 

Valokuitua 
Korson alueelle 
– kiinnostuksen 
kartoitus käynnissä!

yleensä 2000–3000 euron välillä per 
kotitalous. Summan voi maksaa myös 
kuukausierissä.

Avoin Kuitu meidän asuinalueel-
lemme? Kartoitus kiinnostuksesta 
Korson alueella

Avoin Kuitu toteutuu asuinalueellem-
me, kun noin puolet asukkaista sitou-
tuu hankkimaan valokuituliittymän. 
Mitä nopeammin meitä on riittävä mää-
rä mukana, sen varmemmin valokuitu-
verkko toteutuu jo ensi tai seuraavan 
vuoden aikana. Kiinnostuksen kartoi-
tukseen käytämme Avoin Kuitu- sivus-
ton työkalua. Kyseisen sivuston kautta 
voit käydä tarkistamassa oman alueesi 
nykyisen tilanteen ja ilmoittaa kiinnos-
tuksesi saada valokuitu sekä ilmoittau-
tua myös halutessasi alueesi kuitulähet-
tilääksi.  Kerro siis kiinnostuksestasi 
heti osoitteessa www.avoinkuitu.fi. 

Toivomme siis kaikkien asiasta kiin-
nostuneiden talouksien käyvän ilmai-
semassa kiinnostuksensa ko. sivuston 
kautta! Vastaaminen ei ole tässä vai-
heessa mihinkään sitova. Kun mei-
tä kiinnostuneita on tarpeeksi, Sonera 
operaattorina määrittelee kuituliitty-
män hinnan asuinalueellemme. Päätös 
rakentamisesta tehdään, kun vähintään 
puolet alueen asukkaista on tehnyt So-
neran kanssa sopimuksen valokuituliit-
tymän hankkimisesta. 

Osoittakaamme siis yhdessä kiinnos-
tuksemme valokuituun, jotta kotiem-
me yhteydet kehittyisivät. Lue lisää 
ja ilmoita kiinnostuksesi osoitteessa:  
www.avoinkuitu.fi 

YSTÄVÄLLISIN TERVEISIN,
LC VANTAA/KORSO

www.korsonleijonat.fi

LISÄTIETOA VALOKUIDUS-
TA JA TOTEUTUNEISTA 

VALOKUITUHANKKEISTA:

www.avoinkuitu.fi
www.helsinginvalokuidut.fi

www.kattilalaaksonvalokuidut.fi
http://www.hs.fi/kaupunki/

a1464315364560
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Ihmisen keho on uskomattoman upeasti 
rakentuva kokonaisuus, jossa kaikki vai-
kuttaa kaikkeen ja jossa keho eri järjestel-
min hakee tasapainoaan. Kokonaiskuvan 
ymmärtäminen auttaa meitä valinnois-
samme, kun etsimme hyvääoloa ja hala-
jamme kauneutta.
Voimme itse vaikuttaa kehon oikeanlai-
seen toimintaan päivittäisillä valinnoil-
la esim.  veden juomisella, terveellisellä 
ruokavaliolla, liikkumisella ja riittävällä 
levolla. Lisäksi on tärkeä kuunnella ke-
hon viestejä. Esimerkiksi toistuva kipu 
viestii usein jostain epätasapainosta, ja tä-
män mahdollisen syyn etsiminen - pel-
kän oireen hiljentämisen sijaan, on suur-
ta viisautta.
Seuraavassa hyvin pelkistetysti esitettyjen 
kehon ”hyvänolon järjestelmien” toimin-
taa on helppo avustaa omilla valinnoilla:

1.  HYVIN TOIMIVA VERENKIERTO

Veri kuljettaa kehon jokaiselle solulle 
ravinteita ja hormoneja sekä keuhkois-
ta happea. Paluumatkallaan se kuljet-
taa hiilidioksidia keuhkoihin, kuonaa 
munuaisiin. Verenkierron tehtävänä on 
huolehtia ruumiinlämmön säätelystä 
sekä happoemäs-, neste- ja elektrolyyt-
titasapainosta yhdessä keuhkojen, mu-
nuaisten kanssa. Veri osallistuu myös 
immuunijärjestelmään; puolustaen ke-
hoa patogeeneiltä ja vierasaineilta. 
Liiku tarpeeksi ja kiinnitä huomio hen-
gitykseesi - ja kehosi kiittää. Hyvin toi-
miva verenkierto takaa iholle hapen ja 
ravinnon saannin – ja on näin osa upe-
an ihon salaisuutta!

2. AKTIIVINEN 
AINEENVAIHDUNTA

Aineenvaihdunta mittaa sitä, miten hy-
vin ravinto muuttuu soluissamme ener-
giaksi. Keho on viisas alkemisti; se 
pilkkoo ravinnon pienemmiksi osasik-
si, pyrkii poistamaan ylimääräiset, ke-
holle tarpeettomat osat ja hyödyntää 
tarpeelliset uudelleen yhdistellen. Ai-
neenvaihdunnan voi ajatella alkavan 
ruuansulatuksen alettua syljen entsyy-
mien vaikutuksesta jo suussa. Ja pää-
tyvän maksan ja munuaisten kautta so-
lutasolle solun energiatuotantoon. Kun 
loppu aineesta poistuu kehosta esim. 
hien mukana tai isompana/pienempänä 
vessahätänä, on koko aineenvaihdun-
nan sykli käyty läpi.
Aineenvaihduntaa säätelevät monet ak-
tivaattorit kuten kasvutekijät, hormo-
nit, vitamiinit ja hivenaineet. 
Valitsemalla suuhusi ravintorikasta 
ruokaa – kehollasikin on käytössään 

Kehon tasapaino ja 
kokonaisvaltainen 
hyväolo 

”paremmat eväät” toimia ja uusiutua.  
Mitä paremmin kehosi pystyy kaiken 
tarpeellisen hyödyntämään ja  tarpeetto-
man poistamaan – sitä pirteämmäksi ja 
energisemmäksi Sinä tunnet itsesi.

3. ESTYMÄTÖN LYMFAKIERTO

Immuunijärjestelmä, ja siihen liittyvä 
imusuonisto, on tärkein mikrobilta suo-
jaava järjestelmä kehossa. 
Immuunijärjestelmä myös poistaa vau-
rioituneita ja kuolleita soluja sekä tor-
juu ja poistaa syöpäsoluja.    Immuu-
nipuolustuksen voi jakaa synnynnäiseen 
sekä hankinnaiseen immuunipuolus-
tukseen. (allergiat) 
Lymfaneste on veren ohella toinen tär-
keä aineiden kuljettaja. Se kuljettaa 
mm. vierasaineita ja proteiineja. Eli-
mistön hiusverisuonten seinämien 
läpi virtaa yli 4 kertaa enemmän nes-
tettä kuin takaisin vereen. Imusuonis-
to kerää tämän nesteen ja palauttaa sen 
laskimoverenkiertoon, tätä sanotaan 
lymfakierroksi. 
Lymfajärjestelmääsi voit tukea riittä-
vällä veden juomisella. Jos lymfakierto 
tökkii – näkyy se turvotuksena paikal-
lisesti tai koko kehossa. Lymfakierron 
tehostuminen puolestaan vaikuttaa au-
tonomiseen hermostoon eli se tuo hel-
potusta mm. unettomuuteen, stressiin.

4. TASAPAINOINEN AUTO-
NOMINEN HERMOSTO

Autonominen eli tahdosta riippumaton 
hermosto säätelee sydänlihaksen ja sileän 
lihaksiston toimintaa ja vaikuttaa umpie-
ritysrauhasten eritykseen.  Se säätelee mm 
sydämen sykettä, hengitystä, ruoansula-
tuselinten toimintaa ja hikoilua. Autono-
misen hermoston toiminta jaetaan edel-
leen sympaattisiin ja parasympaattisiin 
toimintoihin. Karrikoiden voidaan sanoa, 
että sympaattisen hermoston toiminnot 
ovat kehon energiavarastoja kuluttavia, 
kun taas parasympaattisen hermoston toi-
minta auttaa elimistöä palautumaan.  
Kiinnitä huomiota työn ja levon suh-
teeseen arjessasi! Ylikierroksilla käyvän 
stressaantuneen henkilön keho ei voi hy-
vin – se suorastaan huutaa tasapainoa: le-
poa ja rentoutumista!
Jokainen näistä neljästä tässä esitetys-
tä kehon ”hyvänolon järjestelmästä” on 
kytköksissä toisiinsa ja moniin muihin 
kehon järjestelmiin. Jos jonkun osa-
alueen toiminta häiriintyy, vaikuttaa 
se myös toiseen. Onneksi myös toisin-
päin: kun jonkin osa-alueen tila para-
nee – heijastuu se usein helpotuksena 
myös toiselle osa-alueelle.  

Jo pienin valinnoin ja muutoksin arjessa 
on Sinunkin mahdollisuus saada lisää ta-
sapainoa ja hyvää oloa koko keholle!

VESI KEHOSSA

Ihmisestä on vettä noin 2/3 riippuen 
esim. kehon rasvaprosentista. Vesi on 
erinomainen liuotin, veteen liuenneet ai-
neet osallistuvat elämää ylläpitäviin bio-
kemiallisiin reaktioihin. Vesi kuljettaa 
ravintoaineita soluihin ja kuona-aineita 
pois (veren plasmasta 90% on vettä). 

VESI

· on kaikkien solujen ja kudosten 
nesteiden olennainen osa 

· mahdollistaa ravintoaineiden 
imeytymisen 

· kuljettaa ravinnon ja hapen 
soluihin 

· kuljettaa kuona-aineet soluista pois 

· osallistuu lihasenergian 
synnyttämiseen 

· sopiva määrä pitää munuaiset 
kunnossa, ehkäisee munuaisten ja 
virtsarakon tulehduksia

· pitää solu- ja limakalvot pehmeinä 
ja kosteina 

· voitelee niveliä 

· säätelee elimistön lämpötilaa 
jakamalla aineenvaihdunnassa 
vapautuvan lämmön tasaisesti ja 
tasaamalla lämpöä mm. hikoilun 
avulla 

· ulkoisesti käytettynä (esim. kylvyt) 
rauhoittaa hermostoa, lieventää 
kipua

· Vinkki kuivalle iholle:  Hyvien kos-
teutta ihoon sitovien, suojaavien ja 
ravitsevien hoitotuotteiden lisäk-
si kiinnitä huomioisi veden juomi-
seen ja hyvien rasvojen saamiseen 
sisäisesti.  Tärkeä osa ihon kosteu-
tusta tulee aina sisältä päin, hoito-
tuotteen tarkoitus on sitoa se ihoon 
ja estää sen haihtuminen kuivaan 
lämmitysilmaan tai pakkasilmaan! 

KEHON PUHDISTUMINEN 

Kehon ylihappamuus on tänä päivänä to-
della yleistä, sillä länsimaalaiset elinta-
vat esim. runsasmääräinen, mutta ravin-
toköyhä ruoka ja kiireinen elämäntyyli 
happamoittavat elimistöä helposti.
Kehon omat puskurijärjestelmät pyrki-
vät neutraloimaan kehon sekä happamia 
että emäksisiä kuona-aineita että pois-
tamaan vierasaineita. Puhdistumiseen 
osallistuvat ruuansulatuselimet, maksa 
ja suolisto, munuaiset ja keuhkot. Myös 

ihon, ihmisen suurimman erityselimen, 
kautta elimistö puhdistautuu: hikoilun 
mukana ja – valitettavasti myös näppylöi-
mällä.  Mikäli ravinnosta ei tule tarpeek-
si mineraaleja, keho joutuu käyttämään 
luiden ja kudosten mineraaleja happo-
jen neutralointiin ja tämä saattaa näkyy 
haurautena hiuksissa, hampaissa, ihossa, 
kynsissä, luustossa (osteoporoosi).
Jos keho ei pysty poistamaan kaikkia 
kuona-aineita; keho varastoi ne rasva-
kudokseen, sidekudoksiin, niveliin, rus-
toihin, verisuoniin, sisäelimiin ja solu-
väliaineeseen. Länsimaisen elintavan 
sanotaan kerryttävän koko ajan kehon 
happamuutta. Jossain julkaisuissa on 
jopa väitetty, että noin neljänkymmenen 
ikävuoden tienoilla kehon varastot ovat 
täyttyneet, ja liiasta happamoitumisesta 
ja vierasaineista kehossa alkaa tulla mm. 
seuraavia oireita. Kehoon kertyy helpom-
min rasvaa, koska keho tarvitsee paikko-
ja, johon voi kertyvät kuona-aineet sijoit-
taa. Aineenvaihdunta hidastuu. Nestettä 
kerääntyy, tulee turvotuksia. Unen laatu 
heikkenee. Migreeni, päänsärky, astma, 
reuma, nivelkivut, verenkierto-ongelmat 
lisääntyvät. Iho oireilee: näppyilee, tu-
lehtuu. Tulee kiputiloja. Vastustuskyky 
laskee ja hiivat, bakteerit sekä loiset viih-
tyvät happamassa elimistössä.

HUOLEHDI OMAN KEHOSI 
”HYVÄNOLON JÄRJESTELMIEN” 
TOIMINNASTA =  OMASTA 
JAKSAMISESTASI: 

· Juo tarpeeksi alkalisoitua vettä

· Lisää liikuntaa 

· Huolehdi unesi määrästä ja 
laadusta

· Pura stressi pois/opettele 
rentoutumaan

· Vähennä kofeiinia, alkoholia, 
mustaa teetä

· Vältä/vähennä valkoisen sokerin 
käyttöä

· Auta kehoa puhdistustyössään: 
Infrapunapussi/sauna, lifedetox 
hoidot, andulaatio, kellunta

· Ole positiivinen ja nauti elämästä!
Kun kehosi ”hyvänolon järjestelmät” 
ovat tasapainossa, saavutat 
helpommin ihannepainon, vahvan 
vastustuskyvyn ja optimaalisen 
energiatason.

KIRJOITTAJA: 
Kati Hjelm, Katin kauneuskulma



Korsontie 2, 01450 Vantaa 09 8722241 •  www.katin.fi • info@katin.fi

Katin kauneuskulma
-26 vuotta Sinun ja hyvänolosi puolesta
Yli 600 m2 täynnä erilaisia mahdollisuuksia

IHOTERAPIAKESKUS
• Nlite Laser: ryppyihin, kiinteytykseen, arpiin,

  akneen, couperosaan
• E-style valoimpulssihoidot: kiinteytykseen,

  lopulliseen karvanpoistoon
• Ultraäänikavitaatio: rasvasolujen

   tuhoamiseen
• Velasmooth: selluliittiin ja kiinteytykseen
• Mikroneulaus, megawave
• Kasvo-, jalka- ja vartalohoidot
• Kestomaskarat, ripset, pigmentoinnit
• Suihkurusketus

KOKOUS- JA KOULUTUSTILAT
• HyvänOlonIllat
• Saunatilojen vuokraus
• Kurssit ja tapahtumat
• Yritysten TYKY- ja TYHY päivät

... ja paljon muuta www.katin.fi

SPA
• Rentoutuskellunta
• Infrapunasauna
• Infrapunapussihoito
• Suolahuone
• Lifedetox-hoidot
• Andulaatiovärähtelypatja
• Bemer
• SPAhieronnat, ayurvedahoidot
• Kehomittaukset:
    Bioimpedanssimittaus     
Vedapulse kehontilamittaus

Yhteistyökumppaneilta: 
vyöhyketerapia
Kurssit/tunnit: meditaatio, jooga

KehonKoostumusKartoitus  

35€ 
- puhdistavien SPAsarjojen
yhteydessä VeLoituKsetta

KehonKoostumusKartoitus 
2 Krt 
50€

mittaukset noin kuukauden välein
- muokkaavien hoitosarjojen 
yhteydessä VeLoituKsetta

PuhDistaVat sPasarjat:
Lifedetox 5krt 209€
infrapunasauna 5krt 90€
infrapunapussihoito 5krt 139€
Puhdistavat kuona-aineita  ja vieras- 
aineita kehosta.  Auttavat painon  
hallinnassa ja kehon kokonais- 
valtaisessa hyvinvoinnissa. 

muoKKaaVat laitesarjat min. 3krt
Kavitaatiohoito 210€/yksi alue/krt 
Hajottaa rasvasoluja.

Velasmooth hoito  
esim. 70€/30min alue/krt 
Muokkaa vartalon linjoja: kiinteyttää ja 
silottaa selluliittikohtia. 

hyppää hyvään oloon!

Duopakkaus sisältää:
Super Rich Repair (15ml) -

täyteläinen kosteusvoide 

Skin Hydrating Booster (7ml)

   LAHJAKSI HydrationDuo
- ostaessasi 3 normaalikokoista
Dermalogica tuotetta

TAI hintaan 15€ 
- ostaessasi 2 normaalikokoista Dermalogica tuotetta.

TAI hintaan 25€
- ostaessasi yhden normaalikokoisen Dermalogica tuotteen.

arvo:
64,40€

    kosteuttava tehotippa 
Etu voimassa niin kauan kuin etutuotteita riittää.

Katin kauneuskulma Korsontie 2  01450 Vantaa  09 872 2241  www.katin.fi  info@katin.fi 

Kosteutta talvi-ihollesi!
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Uuden vuoden 
lämpötila-arvonnan 
tulokset 
Voittoluettelo Arvauskilpailusta, joka päivätty 
4.1.2017 Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen 
lupahallinnossa. 

Arvan numero, voittaja, voitto 

120 Jorma Hämäläinen , Apu-lehden vuosikerta 

347 Teija Ruuskanen , Golf bag harjoittelijalle

125 Mirja Hämäläinen , Kullattu Cross kynä 

305 Eero Piiroinen , Swiss Peak Powerpank + lamppu 
yhdistelmä 

10 Jouko Koskinen , Bluetooth kaiutin 

Arpojen myyjät toimittanevat voitot voittajille!

Talvimyräkkä, joka järjestetään 
nyt 36. kerran, on vain yksi 
monista Korson Leijonien 
hyväntekeväisyystempauksista. 
Korson Leijonat on aktiivinen 
yhteisö. Olemme keränneet 
hyväntekeväisyyteen varoja 
muun muassa näin:

• Pidimme Uuden Vuoden päivän 
lämpötila-arpajaiset

• Myimme joulukuusia Korson Kir-
kon edessä, sekä netin kautta 
kotiinkuljetuksella

• Olimme mukana järjestämässä 
Korson Joulun avajaisia sekä Korson 
Joulupolkua

• Olimme mukana järjestämässä 
Korson kyläjuhlia

• Olemme järjestäneet Auta Lasta – 
Auta Perhettä -keräyksiä

• Olimme mukana järjestämässä 
Kuusijärven ulkoilupäivää sekä use-
assa muussa tapahtumassa. 

NÄIN KORSON LEIJONAT TEKE-
VÄT HYVÄNTEKEVÄISYYTTÄ:

• Kokoonnumme joka kuukauden 
ensimmäinen torstai klubi-iltaan, 
jos suunnittelemme tempauksia ja 
jaamme tehtäviä.

KORSON JOULUPOLKU on perintei-
nen vapaaehtoisten Korsolaisten toimi-
joiden aikaansaannos, jota on järjestetty 
vuodesta 2000 lähtien talkootyönä. Ta-
pahtuma on kaikille korsolaisille tar-
koitettu jouluista tunnelmaa luova kol-
metuntinen runsaine ulkotulineen ja 

Korson 
leijonien 
hyvän-
tekeväisyys

• Hallitus kokoontuu joka kuukau-
den viimeinen torstai. 

• Teemme yhdessä aktiviteette-
ja. Tärkeää on hyvän tuoton lisäksi 
myös viihtyä yhdessä. Ja se onnis-
tuu tässä porukassa helposti. 

• Meillä on kolme juhlallisempaa 
tilaisuutta vuodessa. Näiden tilai-
suuksien kustannukset maksamme 
itse. Kerättyjä varoja emme käytä 
koskaan. 

• Korson Leijonat koostuvat taval-
lisista Korsolaisista miehistä, joilla 
kaikilla on tahto tehdä hyvää. 

• Leijonien puolisot eli Ladyt osallis-
tuvat usein tapahtumiin ja 
järjestävät omia kokoontumisiaan. 

TULE MUKAAN TOIMINTAAMME! 

Liittyminen Lionsklubiin antaa elä-
määsi uutta sisältöä. Niinpä jos toi-
mintamme kiinnostaa Sinua:

• Käy korsonleijonat.fi -sivuilla luke-
massa lisää. 

• Tule MegaMyräkkään paikan-
päälle tutustumaan meihin ja 
toimintaamme. 

• Soita Eero Piiroiselle ja sovi tapaa-
misesta. puh 050-5773015

tapahtumapisteineen. Kuusenkoristelu-
kilpailu, joulupukki postilaatikkoineen, 
paloautot, seimi lampaineen, tiernapo-
jat, mieskuoro, rakovalkea, kadonneen 
lumiukon metsästys, silkkilyhdyt, polii-
siauto ovat perinteisiä tapahtumia po-
lun varrella. 
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LEIJONAT KIITTÄVÄT

Seuraavat yritykset ovat 
erilaisin tavara-
lahjoituksin osallistu-
neet tämän vuoden 
talvimyräkkäämme.
 

Aleksin Kultahuone

HOK-Elanto S-Market

Intersport PUHOS

Katin Kauneuskulma

KorsoGYM

K-Supermarket Korso

Luontaistuote 

Marjaterttu

L & T Mirkun Kirja

Nordea

Punamusta

Sokeva

Tokmanni

Veropalvelu Sofia



Fiksun ostamisen puolesta

@
Saat tarjoukset kätevästi
suoraan sähköpostiisi.

TARJOUSKIRJE

Tarjouskirjeissä ilmoitetaan myös 
verkkokaupan omista erikois-

tarjouksista, joten käy heti 
tilaamassa tarjouskirjeemme 

osoitteesta tokmanni.fi.

Helppo ja joustava 
tapa maksaa. 

TOKMANNI-TILI 

Voit avata tilin helposti paikan 
päällä myymälässä tai verkko-
kauppatilausten yhteydessä. 

Tilin avaaminen on maksutonta 
ja myönnetty tili on heti käyttö-

valmis. Et maksa ostoksien 
yhteydessä mitään ja lasku 

toimitetaan kotiisi.

Ostoskärryn kuvalla 
merkityt tuotteet löydät 

myös verkkokaupastamme. 

TOKMANNI.FI

Tokmannin verkkokaupasta 
löydät laajan valikoiman muun 

muassa vapaa-ajan, kodin-
tekniikan ja lemmikkien tuotteita. 

Verkkokauppatuotteiden 
toimitusaika on 2–4 arkipäivää. 

Kun valitset toimitustavaksi 
myymälänoudon, toimitus on aina 

maksuton. Tule tekemään 
ostoksia silloin, kun sinulle sopii!

Pääkaupunkiseudulla on jo 15 huippuedullista Tokmannia. 
Myymälöiden tarkemmat tiedot löydät tokmanni.fi.

Tavoitteenamme on tarjota 
kaikille laatutuotteita edulliseen 

hintaan. Miten se onnistuu?
Ostamme tuotteita isoissa 

erissä ja tuomme ne myymä-
löihin ilman turhia välikäsiä. 
Näin voimme pitää hinnat 

alhaisina ja laadun korkealla, 
jotta kaikki voisivat ostaa 

fiksummin.

FIKSUN 
OSTAMISEN 
PUOLESTA 

Rekka 
purettu,
tarjoukset 
myymälässä.



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.

TULE MUKAAN TOIMINTAAMME! 

Liittyminen Lionsklubiin antaa elämääsi uutta 
sisältöä. Niinpä jos toimintamme kiinnostaa 
Sinua:

• Käy korsonleijonat.fi -sivuilla lukemassa lisää. 

• Tule MegaMyräkkään paikanpäälle tutustumaan 
meihin ja toimintaamme. 

• Soita Eero Piiroiselle ja sovi tapaamisesta.  
puh 050-5773015

Lions-toiminta 
voi antaa uusia 
ulottuvuuksia 
elämääsi!



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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