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Missä 115 luuraa? 
Voita 2 x100 euron lahjakortti. 
Kilpailuohjeet löytyvät sisäsivuilta.

Pidetään huolta Vantaasta, Vantaa pitää huolta meistä
Nyt on Korson vuoro!

AIKATAULUT KUNTAVAALEISSA
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- ennakkoäänestys: 26.5. - 8.6.2021
- vaalipäivä 13.6.2021 klo 9 – 20
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Hei! Korsolaiset
Tervetuloa tutustumaan kuntavaa- 
lien ehdokkaisiimme. He edustavat 
eri asuin- ja elämänalueita ja voivat 
siten parhaiten toimia kuntalais-
ten hyväksi. Tervetuloa mukaan 
toimintaan ja vaikuttamaan asioihin.

Korson Sosialidemokraattinen 
Työväenyhdistys ry
Yhdistys perustettiin 4.2.1906 ja täyt-
tää siis 115 vuotta. Työväen asias-
ta ja työväenliikkeen tarpeellisuu-
desta puhui tilaisuudessa muurari 
Leino Helsingistä. Asiasta kes-
kusteltaessa pidettiin Työväenyh-
distystä paikkakunnalla tarpeelli-
sena. Yhdistykseen liittyi heti 20 
jäsentä. Siitä lähtien Työväenyh-
distys on toiminut Korson alueella. 
Työväenyhdistys toimii edelleen ja 
vaikuttaa aktiivisesti korsolaisten viih-
tymiseen. Vaikutamme Vantaalla 
ja myös Korson keskustan ja Kor-
son suuralueen palveluiden kehit-
tämisessä. Painopiste on terveys- 
palveluissa, asumisessa ja julkisessa 
liikenteessä. Politiikassa on kyse 
arvoista mutta myös kyvystä̈ hoitaa 
yhteisiä̈ asioita. Korson Sosiali-
demokraattisella Työväenyhdis-
tyksellä on vahvat perinteet kan-
salaisten asioiden hoidosta – yh-
dessä̈ sopimalla ja rakentamalla. 
Pidetään huolta kunnista, sillä kunnat 
pitävät huolta meistä. Onnistumme 

parhaiten asioihin perehtymällä ja 
tekemällä rohkeita päätöksiä. Yht-
eistyöstä on hyvä esimerkki Korson 
kyläneuvosto, joka syntyi meidän 
aloitteesta ja siinä ovat mukana kaik-
ki puolueet.  
Tärkeää on kuunnella alueen asuk-
kaita.

Kuntavaalit 2021
Korson Sosialidemokraattisella Työ-
väenyhdistyksellä on 13 hyvää eh-
dokasta kuntavaaleissa. Nyt äänes-
tämään heitä valtuustoon, ota myös 
kaveri mukaan!

Timo Jelekäinen, puheenjohtaja
korsondemarit@gmail.com 
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Kausi Korson asialla ja viittoja tulevaan
Olin ensimmäisen ker-
ran ehdokkaana ja pääsin 
valtuustoon vuoden 2000 
vaaleissa.  Nyt on Korson 
vuoro- henkeä siivitti tuol-
loin se, että valtuustoon 
meni yhteensä kuusi kor-
solaisdemaria. Sitten myötä-
tuuli laantui eri syistä niin, 
että syksyn 2012 vaaleissa 
Korso jäi ilman sd-valtuutet-
tua.

Käänne vei puhtia koko 
Koillis-Vantaan kehittämi-
sestä. Silti moni kuittasi tilan-
teen vuosia huomiolla, että 
korsolaiset eivät äänestä 
alueensa ehdokkaita. Nyt 
tulee kuitenkin tilastotiedon 
toistelun sijaan nähdä ongel-
man ydin. Ehdokkaamme 
vaativat kyllä korjausta pal-
veluihimme, mutta ollak-
semme uskottavia meiltä 
odotetaan johdonmukaista 
politiikkaa ja yhteistyötä Kor-
son saattamiseksi muiden 
kaupunginosien rinnalle. 
Nyt pitää luottaa siihen, että 
asiapolitiikan tulokset puhu-
vat puolestaan,  kiteytinkin 
tämän päättelyn lähtiessäni 
jälleen ehdolle kevään 2017 
vaaleihin.

Jaettaessa luottamustehtä-
viä neljä vuotta sitten sain 
myös hyvät asemat toimia 
suurimpana jatkaneen sd-
ryhmän ohjelman toteut-
tamiseksi ja vaikuttaa yh-
teistyössä Korson kannalta 
tärkeiden hankkeiden edis-
tämiseksi. Tulinhan vali-
tuksi kaupunginhallituksen 
jäseneksi, sen sd-ryhmän 
varapuheenjohtajaksi ja toi-
seksi neuvottelijaksi sekä 
edustajaksi opetuslautakun-
nassa ja yleiskaavatoimikun-
nan jäseneksi. Kauden saa-
vutuksinamme nostaisin 
esille etenkin seuraavat.

Lasten yhdenvertainen oi-
keus varhaiskasvatukseen 
ja toimet lastensuojelun 
kriisin laukaisemiseksi. 
Kokoomus, keskusta, PS 
ja pienryhmät noudattivat 
tarkasti Sipilän hallituksen 
päätöksiä ja rajasivat suur- 
ten kaupunkien linjasta 
poiketen varhaiskasvatus-
oikeuden vanhempien työt-
tömyyden perusteella. Kiitos 
vaalituloksen lasten yhden-
vertainen oikeus saatiin taas 
voimaan 1.8.2018 lähtien, 
kuten vaalien edellä lu-
pasimme. Rajauksen teh-
neet valtuutetut  vastusti-
vat kiivaasti päätöstä sekä 
budjettineuvotteluissa että 
valtuuston keskustelussa, 
mutta päätös syntyi lopulta 
äänestyksittä.

Kaikille hyvän varhaiskas-
vatuksen takaamiseen liit-
tyy lisäksi päätös rakentaa 
uusi Korson päiväkoti sisä-
ilmaongelmien vuoksi sulje-
tun ja purettavan raken-
nuksen tilalle. Hankkeen 
asemakaavaa valmistellaan 
parhaillaan, ja se tullee val-
tuuston päätettäväksi ensim-
mäisten kaavojen joukossa.

SDP:n nousu suurimmaksi 
ryhmäksi oli avain siihen, 
että Vantaalla tunnustettiin 
lastensuojelun  vaikeutunut 
tilanne. Uusi sosiaali- ja 
terveyslautakunta käynnisti 
myös ripeästi lukuisia uudis-
tuksia  lastensuojelun puut-
teiden korjaamiseksi ja sai 
lisää määrärahoja ja henki-
lökuntaa palvelualueelle.

Kauaskantoinen ratkaisu 
Korson kouluverkon uu-
distamisesta. 
Valtuustokauden alussa 
tehdyn päätöksen myötä 
Leppäkorven koulu laa-
jenee tänä vuonna oppilas-

määriltään kasvaneen radan 
itäpuolen toiseksi yhtenäis-
kouluksi. Samalla korjataan 
muita kouluja panostaen 
pitkäjänteisesti sisäilman 
parantamiseen. Jo neuvo-
teltaessa vuoden 2018 bud-
jetista nostettiin Tavitien, 
nykyisen koulutien, paran-
nus hankejonon kärkeen 
ja päätettiin kiirehtiä kou-
lumatkojen turvallisuuden 
varmistamiseksi kevyen 
liikenteen väylän raken-
tamista Leppäkorvesta van-
halle Lahden tielle.

Koillis-Vantaan liikunta-
puisto vihdoin alkuun ja 
Korson keskustan suun-
nitteluun uusi vaihde. 
Valtuuston selvä enem-
mistö hyväksyi 6.4.2009 
li ikuntapaikkarakentami-
sen suunnitelmaa käsi-
teltäessä muotoilemani 
lausuman, jonka mu-
kaan ELMO on seuraava 
toimialan uudisrakentami-
sen hanke. Hanke pysyi 
kuitenkin jäissä vuosia, 
kunnes piti kouluverkon 
uusimisen osana päättää 
Korson koulun purusta. Sil-
loin budjettitekstiin kirjattiin 
yksimieliesti maininta Koillis-
Vantaan uimahallista ja otet-
tiin siihen investointisuun-
nitelmassa kuusi miljoonaa.
Nyt  on  sitten  paitsi  Kor-
son  myös Koillis-Vantaan 
ELMO:n vuoro investointi-
budjetissa.

Korson kannalta merkittävä 
yli valtuustokausien jatkuva 
työ on myös rakentaa Van-
taata eli toimeenpanna val-
tuuston talvella hyväksymää 
yleiskaavaa, jossa keskus-
ta-alue eli C-merkintä laa-
jeni Korpivaaran alueeseen. 
Tämä luo uudet lähtökohdat 
keskustan suunnittelemisek-
si radan kummallekin puolel-

le, nyt kun kauden 2013-
2017 päättäjien käyn-
nistämä länsipuolen hanke 
jumii ja itäpuolelle terveys-
aseman ja Kulomäentien 
väliselle alueelle laaditaan 
jo uutta asemakaavaa.
 

Pentti Puoskari

pentti.puoskari@gmail.com
https://www.facebook.com/

penttipuoskari
https://sites.google.com/site/

ppuoskari
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Olen Mikko Merelä, kirves-
mies Korsosta ikää napsah-
ti juuri mittariin 30 vuotta. 
Avaan tässä hiukan tarinaa-
ni miten päädyin yrittäjäksi 
ja miten jouduin/pääsin sillä 
myös somessa isosti näkyville. 
Lähdin ensimmäisen kerran 
raksalle töihin 13 vuotiaana 
jonka jälkeen ison perheen 
vanhimpana lapsena jouduin 
maksamaan kaikki menoni 
ja kuluni itse. Rahaa kotoa 
sai, mutta se vain käsiteltiin 
lainana. Rakennusalalla on 
siis oltu ja toteutettu useita 
unelmia muiden talojen ra- 
kentamisen ohella. Itselläni vii-
mein noin 25 vuotiaana pank-
ki viimein antoi lainan omakoti-
talon rakentamiseen.
Lähdin rakentamaan omaa 
taloani ja samalla alkoi urani 
myös somen puolella. Kirjoitin 
rakentamisen aikaan raken-
nusblogia (www.timpurilletalo.fi), joka 
sitten lähti kirjaimellisesti käsistä. En-
nätys oli vuorokaudessa yli 20 tuhatta 
lukukertaa, tällä hetkellä blogissa tu-
lee lähikuukausina 900 tuhatta luku-
kertaa täyteen. Kuten lukijamääristä 
voi päätellä, rupesi työtarjouksia 
tulemaan reilusti. Talon rakennus-
vaiheessa otin lopputilin, jotta sain 
rakennettua rauhassa talon loppuun. 
Muuttotarkastus tehtiin kun samaan 
aikaan oli sähköpostissa 4-5 oma-
kotitalon rakennusurakan tarjous-
pyyntöä ja useita yhteydenottoja työ-
maiden tutuilta mestareilta pyyntöjä 
tulla hommiin. Tässä vaiheessa tulin 
tietynlaiseen tienristeykseen, jo nuo-
rena haaveilin omasta yrityksestä, 
kun ihaillen katselin vanhempia ra-
kennusalan ammattilaisia. 
Tienristeyksessä oli tehtävä päätös, 
nyt tai ei koskaan. Kadun asioita mitä 
jätän tekemättä, en niitä valintoja 
mitä teen ja mihin täysillä panostan. 
Yrityksen nimi oli helppo keksiä, piti-
hän sitä käyttää hyödyksi blogin mai-
netta = Timpurilta Talo Oy oli synty-
nyt. Olin useissa yrityksissä nähnyt 
konkursseja ja myös hyviä hetkiä, 
sekä usean vuoden työmaan nokka-
miehenä toimineena oli joksikin help-
poa tietää mitä tehdä. Vain kirjanpito 

ja sen opettelu oli hankalaa, no siihen 
saa onneksi palkattua ammattilaiset 
apuun.
Timpurilta Talo Oy:n alku oli kohta-
lainen, palkkasin avukseni työvoimaa 
ensimmäisen vuoden sisällä useam-
man kaverin. Rupesin myös someen 
tekemään enemmän sisältöä, etenkin 
YouTube ja Instagrammin panos-
taen. Minulta kysellään paljon miksi 
teen ja miten jaksan tehdä niin pal-
jon rakennusalan sisältöä rakennus-
bloginiini koska kukaan Suomessa 
ei vielä vastaavaa sisältöä tuottanut 
samassa mittakaavassa. Parhaim-
millaan saattaa päivässä tulla useita 
kymmeniä positiivisia kommentteja, 
oikeata polttoainetta ja suorastaan 
lähes ilokaasun tasoista fiilistä tulee 
seuraajalta ja katselijoilta Ei kaikki 
somenäkyvyys aina positiivista ole, 
välillä sitä tulee myös negatiivisiakin 
kommentteja ja jotkut ihmiset nimerk-
kien takana osaavat todella törkeyk-
siä huudellakkin. On kuitenkin aidosti 
hienoa, että omalla tekemisellä olen 
selkeästi rakennusalasta päässyt 
näyttämään myös sen positiivisen 
puolen ja tuomaan esiin myös ka-
toavaa luonnon varaa,  Ammatti-
ylpeyttä. Sitä en kirjoittanut vahin-
gossa isolla, on monia toimijoita jotka 
toimivat hyvin ja aidosti haluavat ra-

kentaa laadukasta jälkeä. Tänä 
päivänä ne aidot onnistumiset 
eivät vaan saa senkään vertaa 
palstatilaa, kun samaan aikaan 
lehdet kirjoittelevat homeasun-
noista ja rakennusvirheistä.
Korona-aikanakaan ei pysty 
rautakaupassa käymään il-
man että joku tunnistaa ja tulee 
vinkkejä kyselemään. Se kertoo 
myös sen että jotain on tehty 
oikein, toivottavasti jatkossakin 
osaan tehdä oikeita päätöksiä. 
Mikään ei ole ollut yrittäjä urani 
aikana niin rankkaa ja henki-
sesti raastavaa, kun joutua lo-
mauttamaan tai irtisanomaan 
työvoimaa. Minulta kysytään 
minkälaisia työntekijöitä haluan 
palkata, vastaus on yksinker-
tainen ja lyhyt: Ammattitaidon 
lisäksi haluan että tulen hyvin 
toimeen ja voisin vaikka oluelle 
mennä käymään tai aikaa viet-
tää työntekijöiden kanssa. Ha-

luan pitää yhteisömme tiiviinä, viime 
vuonna yrityksen piikkiin oltiin mökillä 
viikko ja muutenkin vapaa-aikana ol-
laan tiiviisti yhdessä. 
Yrittäjälle yritys on yksi lapsista, työn-
tekijät ovat perheen jäseniä. Kirjan-
pitäjä on se pakollinen halusit tai et, 
se on oltava. Todellisuudessa yrittäjä 
on samanlainen ihminen, kuin kaikki 
muutkin. Henkisellä puolella yrittäjä 
eroaa sitten normaalista tavan tal-
laajasta, jollain tavalla tämä tarvitsee 
myös eräänlaista mielenvikaisuutta 
ja luottoa tulevaan. 
Loppuun haluan kaikille yrittämi-
sestä haaveilijoille antaa vinkin ja 
muutenkin vastata kysymykseen, 
mitä minulta kysytään vähintään ker-
ran viikossa. ”Kannattaako minun 
lähteä yrittäjäksi?” Vastaan tähän 
aina: ”EI, jos joudut asiaa multa tai 
joltain muulta kysymään.” Yrittäjäksi 
lähteminen pitää olla aitoa halua, 
ketään ei saa pakottaa siihen. Oli-
sihan se hienoa sanoa että kaikista 
olisi yrittäjiksi, mutta se olisi vale. 
Aito motivaatio on avain kaikkeen, oli 
kyseessä politiikka tai työelämä.
 
Mikko Merelä 0400 468255 
Instagram: Timpuriltatalo

Yrittäjäksikö?
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Seuraan työni ja omien vanhempi-
eni myötä paljon vanhusten elämää. 
Tällä hallituskaudella lakiin kirjattu 
ympärivuorokautisen vanhushoivan 
mitoitus näkyy positiivisesti hoiva-
kodeissa. Omalla työpaikallanikin 
Korsossa on keittiö- ja puhtaana-
pidon henkilökuntaa lisätty, samoin 
lähihoitajia. Tämä turvaa huonokun-
toisten asiakkaiden kiireettömämmän 
kohtaamisen hoitotyössä, mikä on 
välttämätöntä etenkin muistisairaiden 
kanssa. Näin tuetaan vanhusten sekä 
fyysistä että psyykkistä toimintakykyä, 
kun hoitajilla on aikaa ohjata van-
husta pesemään hampaansa ja kam-
paamaan tukkansa itse. Työssäni 
autetaan myös vähän jo heikommin 
liikkuvaa kävelemään huoneestaan 
rollaattorin avulla yhteisiin tiloihin, var-
mistaen perässä pyörätuolilla. Lonkka-
housujen, kaatumakypärän ja hyvien 
sisäkenkien lisäksi tähän tarvitaan 
yleensä 2 ohjaajaa. Vaikeasti käyt-
täytyvien muistisairaiden saunotusapu 
on oma lukunsa, samoin kookkaiden 
halvaantuneiden siirtyminen esim. 
vuoteelta pesulaverille. Mitä rauhal-
lisempaa tilanteessa on, niin sitä su-
juvampi ja mukavampi pesutuokio on 
kaikille.

Toimintaa korona-aikana
Korona-aikana vierailuja on rajoitet-
tu, ja henkilökunnalle ja vierailijoille 
on tullut rutiiniksi monenlaisiin suo-
javarusteisiin pukeutuminen, maskit 
näistä tutuimmat. Nyt näihin on jo to-
tuttu, mutta satunnaisesti vanhuksia 
hoitajien maskit vähän askarruttavat. 
On haettu turvaa istumalla lähekkäin 
toisten vanhusten viereen ja pyydetty 
ottamaan ”toi rätti”pois naamalta, kun 
mitään ei kuule. Maski onkin pienoi-
nen vaikeus huulilta lukemaan tottu-
nutta hoitaessa, ja ns. kuurojen maskit 
jättävät nenän paljaaksi, joten ne eivät 
täytä koronaturvallisuusvaatimuksia. 

Nyt, kun vieraillakin saa vapaammin ja 
kesä lähestyy, niin moni vanhus läh-
teekin mielellään hetkeksi pihalle is-
tumaan parin läheisensä kanssa. Vie-
railukiellon aikana yhteyksiä hoidettiin 
mm. kuvapuheluin talon omalla pa-
dilla, turvayhteyksin hoitajien avusta-
mana. 

Uutta teknologiaa
Teknologia onkin hyvä apu, mutta ei 
se ihmistä ja läheisyyttä korvaa. Toki 
itse suhtaudun hoitoteknologiaankin 
positiivisesti ja ajattelen, että mikä 
jottei vanhuksena itselle vaikka ko-
tiin nosturin tai vuoteessa kääntymistä 
helpottavan siirtolaitteen hankkisi. 
Jostain syystä ajatus robotista mo-
nia nykyvanhuksia kuitenkin pelot-
taa, vaikka ne olisivatkin lähinnä ko-
titalouskoneita. Olenkin sitä mieltä, 
että vanhustenhoitoa helpottamaan 
suunniteltuja robotteja ei pitäisi sa-
noa roboteiksi lainkaan. Hoivarobot-
timarkkinointi kannattaakin kohdistaa 
nuoremmille. Uskon, että nuorempia 
ei teknologia pelota, vaan se koetaan 
elämää vapauttavana, itsenäistä 
asumista tukevana. 

Laadukas vanhusten hoito
Minulle korsolaisena tärkeää olisi 
laadukas vanhustenhoito koko Van-
taan ja lähiseutujenkin alueella. Omia 

vanhempiani olenkin siksi kehottanut 
käymään tutustumassa oman kuntan-
sa mahdollisuuksiin, jotta tietäisivät 
hakiessaan esittää toiveita mieluisas-
ta paikasta. Olisiko syytä ottaa tutus-
tumiskierrokset kaupunkien palvelu-
valikoimaan? Mietin myös sellaista 
kuin muistikylä, eli kortteliasumista 
muistisairaille: Turvallinen alue, jossa 
olisi asunnot, kauppoja ja palveluja 
muistisairaille. Saisivat elää siellä ko-
dinomaisesti ja toteuttaa muisti-
sairaille ominaista käyttäytymistä – 
pääsisivät ulkoilemaankin alueen ra-
jojen sisällä ilman, että tarvitsisi koko 
ajan olla saattaja mukana. Tällaista 
olisi kiva olla suunnittelemassa – teki-
sin ikäänkuin itselleni.
Lisää ajatuksiani näet mm. vaa-
likoneista ja Facebookissa: 
Sanna Huuskonen  
sanna_huuskonen@hotmail.com 

Muistikylä Vantaalle?
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Tänä iltana ajatuksiani kir-
joittaessa elämme huhti-
kuun 22. päivää, jolloin vie-
tämme myös opiskelijoiden 
mielenterveyspäivää tee-
malla #AvunArvoinen. Tällä 
hetkellä edelleen poikkeus-
aikana tuntuu, että elämän 
voi jakaa karkeasti kahteen 
osaan: aikaan ennen pan-
demiaa ja sen jälkeen. 
Opiskelijoiden mie-
lenterveysongelmiin tai ar-
jen haasteisiin ei erityistä 
pandemiaa tarvita, vaan 
ongelma on ollut olemassa 
jo aiemmin. Opiskelijat ovat 
yhteiskunnallisesti hau-
raassa asemassa jatkuvan 
stressin ja paineen alla, sekä 
myös taloudellisesti, sillä 
suuri osa opiskelijoista elää 
THL:n määrittelemän mini-
mibudjetin ja EU:n virallisen 
köyhyysrajan alapuolella. 
Nyyti ry:n ja tutkimussäätiö 
Otuksen tutkimuksen mu-
kaan poikkeustilanne on 
muuttanut opiskelijoiden 
tilannetta huolestuttavaan 
suuntaan. Yli 50% korkea-
kouluopiskelijoista koki it-
sensä masentuneeksi tai 

yksinäiseksi viime keväänä. 
Lähes 20% kertoi kokeneen-
sa masennus- ja ahdistunei-
suusoireita suurimman osan 
ajasta tai kaiken aikaa. 
Nämä tiedot kertovat suun-
taa sille, mikä tulee ole-
maan ensi valtuustokauden 
suurimpia haasteita. Minun 
unelmieni Vantaa on sel-
lainen, jossa hoitoon- ja 
avunpiiriin pääsy on helpot-
tunut merkittävästi nykyi-
sestä esimerkiksi Mieppi-
palvelupisteiden avulla. 
Nämä edellä mainitut tiedot 
kertovat tietoa vain korkea-
kouluopiskelijoista, mutta 
entäs ne nuoret, jotka ovat 
tällä hetkellä työttömiä, lo-
mautettuja, ilman opiske-
lupaikkaa tai vakavassa 
s y r j ä y t y m i s v a a r a s s a ? 
Heitä ei saa jättää yk-
sin, kun pandemian vau-
rioita aletaan korjaamaan. 

Matilda Stirkkinen, 21 v. 
Kätilötyön opiskelija, Nikin-
mäki

facebook.fi/stirkkinenmatilda
ig: matildastirkkinen

Apua mielenterveysongelmiin

Olen kuntavaaliehdokas, tak-
sinkuljettaja ja Vantaan Apuraide 
ry:n puheenjohtaja. Sosiaalises-
sa mediassa kovasti väitetään 
ruoka-avun loppumisesta Kor-
sossa mutta tämä tieto ei pidä 
paikkaansa. Jos joku toimija 
ehkä joutuu luopumaan toimi-
pisteestään niin se ei tarkoita 
avun loppumista.

Korsossa mm. Korson ruoka-
palvelu jakaa ruokakasseja 
maanantaisin ja perjantaisin. 
Vantaan Apuraide ry jakaa vii-
koittain elintarvikkeita yli kymm-
eneen toimipisteeseen Van-
taalla ja pääkaupunkiseudulla. 
Lisäksi tulee vielä kotiinkuljetuk-
set niille jotka eivät pääse toimi-
pisteisiin karanteenin tai muun 
syyn vuoksi ja nämä lähetykset 

toimitetaan kriisiapuna. Kiireisimpinä 
aikoina kotiinkuljetuksia on hoidettu 
jopa kahdeksan yksikön voimin va-
paaehtoistyönä. Suuri kiitos kaikille 
lahjoittajille ja vapaaehtoisille.

Vuonna 2020 saatiin lahjoituksina elin-
tarvikkeita n. 350 000 kg jaettavaksi. 
Toimintaansa varten Vantaan Apuraide 
ry saa tukea mm. STEA:alta ja toimin-
ta-avustusta Vantaan kaupungilta.

ilpo.ahola@saunalahti.fi 
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Ilpo Ahola, terve!

115 vuotta
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Olen 58 vuotta, Vantaan Kor-
son Kulomäestä. Perheeseen 
kuuluvat vaimo, neljä lasta ja 
lapsenlapset. Olen toiminut 
Korson Sosiaalidemokraattisen 
Työväenyhdistyksen puheen-
johtajana 4 vuotta. Ammatiltani 
olin konduktööri VR Yhtymä 
Oy:n palveluksessa. Toimin ak-
tiivisesti monissa tehtävissä 
ammattiyhdistysliikkeessä, mm. 
päätoimisena pääluottamusmie-
henä.  Olemme asuneet Korsos-
sa vuodesta 1985. Paikkakunta 
ja asukkaat ovat tulleet tutuiksi.

Kuntavaalit 2021
Kunnissa päätetään toimivan ar-
jen asioista, turvallinen arki muo-
dostuu monista palasista: Tule-
vien vuosien aikana Suomen 
kunnat uudistuvat. Sosiaali- ja 
terveysuudistuksen toteutuessa 
tasa-arvo paranee ja samalla 
kuntien rooli muuttuu. SDP ha-
luaa olla rakentamassa kuntia, 
jotka ovat sosiaalisesti, taloudel-
lisesti ja ekologisesti kestäviä. 
Tavoittelemme kuntia, jotka ovat 
taloudellisesti vakaita ja turval-
lisia yhteisöjä, jotka huolehtivat 
ympäristöstään. 

Vantaan kuntapäättäjille tulee 
seuraavalla valtuustokaudella 
isoja asioita päätettäväksi, sote- 
uudistus, ratikkahanke. Päätök-
siin tarvitaan tietoa ja tarkkaa 
harkintaa.
Korson keskustaa on kehitet-
tävä. Tarvitaan lisää asuntoja, 
palveluita ja tiloja yrittäjille. Van-
taalle tarvitaan lisää maksut-
tomia harrastemahdollisuuksia, 
esim. kuntoportaita ja frisbeegolf-
ratoja. Koulujen tilat pitää saada 
maksuttomiksi seuroille ja ryh-
mille. Terveydenhuolto on pi-
dettävä kohtuullisen etäisyyden 
päässä. Korson terveysasema 
on säilytettävä.  Koulurauha, 
opetuksen laatu ja terveellinen 
sisäilma ovat jokaisen perus-
oikeus.  Koulukiusaamiselle ja 
väkivallalle tarvitaan nollatole-
ranssi. Ryhmäkoot on saatava 
riittävän pieniksi. Ikäihmisten 
arvostus ja laadukkaat vanhus-
palvelut pitää turvata. Ketään ei 
jätetä oman onnensa nojaan.

Timo Jelekäinen
p. 044 022 0776

Timo Jelekäinen, puheenjohtaja

Uskon liikunnan parantavaan voimaan. 
Minulla viisivuotiaana todettu astma ja 
lääkäri Tari Haahtelan suositus liikun-
nasta astman hoitokeinona sai aloit-
tamaan aktiivisen liikunnan harras-
tamisen. Lajit ovat vaihtuneet vuosien 

saatossa, kilpaileminen muuttunut lep-
poisaksi liikkumiseksi.
Haluan kannustaa kaikkia ikään katso-
matta liikunnan pariin. Lapsille ja nuo-
rille, varallisuudesta riippumatta, ha-
luan taata liikunnallisen harrastuksen. 
Harrastuksen parissa saa kavereita 
ja oppii käsittelemään onnistumisia ja 
epäonnistumisia. Harrastus on tasapai-
nottava tekijä koulunkäyntiin ja muuhun 
kasvamiseen liittyvissä haasteissa.
Työikäisten liikunta on tärkeää huomioi-
da työstä palautumisen ja työssä jak-
samisen näkökulmasta. Ohjattua lii-
kuntaa olisi myös tarjottava työelämän 
ulkopuolella oleville työikäisille. Mo-
nelle voi olla kynnys lähteä yksin liik-
keelle, mutta mukavassa porukassa 
vaikka vain reipas kävely voi tehdä ih-
meitä fiilikselle.
Monet ikäihmiset ovat joutuneet koro-
nan vuoksi olemaan yksin ja vähällä 
liikunnalla. Ikäihmisten liikuntaan olisi 
kunnan panostettava reilusti. Ohjattu 
kuntosali ja kävelyt olisi fiksua terveys-

politiikkaa. Uskon vahvasti, että lii-
kuntaan panostamalla jokainen euro 
tulee takaisin säästöinä. Koululaiset 
jaksavat opiskella, työntekijät työsken-
nellä ja ikäihmiset elää reippaita seni-
orivuosia.
Koillis-Vantaan liikuntapaikat ovat ke-
hittyneet hitaasti. Kuusijärvi merkit-
tävimpänä ulkoilualueena on laajen-
tunut Sipoonkorpeen ja Elmo ja uusi 
uimahalli on vihdoin tulossa. Liikunta-
paikat ovat tärkeitä ja niiden alhaiset 
käyttömaksut monelle lajille ja lapsiper-
heille ovat tosi tärkeitä ja mahdollista-
vat harrastamisen.
Lopuksi pari vinkkiä kesän urheiluta-
pahtumista, jotka ovat tässä lähellä. 
Maantiepyöräilyn SM-kisat Hakunila-
Kuusijärvi akselilla kesäkuun lopussa. 
Tikkurilassa ja Keravalla kriketin MM-
karsintapelit Juhannuksen jälkeen. 
Iloista ja liikunnallista kesää ja pidetään 
huolta että kaikki saavat liikkua.

Jouni Luukkanen 
jounipluukkanen@gmail.com

Liikunnan voima
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Korson kannalta merkittävä yli valtuus-
tokausien jatkuva työ on rakentaa Van-
taata eli toimeenpanna valtuuston tal-
vella hyväksymää yleiskaavaa, jossa 
keskusta-alue eli C-merkintä laajeni 
Korpivaaran alueeseen. Tämä luo uu-
det lähtökohdat keskustan suunnitte-
lemiseksi radan kummallekin puolelle, 
nyt kun kauden 2013-2017 päättäjien 
käynnistämä länsipuolen hanke meni 
jumiin.
Korson keskusta-alue tulee ottaa 
kokonaisuudessaan käsittelyyn ra-
kentaen eri muotoisia asuntoja ja 

palveluita sekä kunnon kauppakes-
kus. Mukana tulee olla myös nykyisen 
malliset asukastilat eri tyyppisille ko-
koontumisille. Rakennuksiin pitää 
saada myös korkeutta jotta keskusta 
näkyy.
Kaupungin johdon ja luottamusjohdon 
tulee ottaa tiukempi ote joka koituu 
korsolaisten ja ympäristön asukkaiden 
hyväksi. Tähän työhön haastan mu-
kaan kaikki tulevat korsolaiset päät-
täjät. Hankkeelle antaa uusia mahdolli-
suuksia yksityishenkilöiden toimesta 
perustettu Korson Kyläneuvosto jossa 
ovat kaikki puolueet edustettuna ja jo-
hon kaikkien korsolaisten on mahdol-
lista osallistua.
On niin surullista verrata Korson kes-
kustaa muihin Vantaan keskuksiin ja 
vaikka Keravan keskustaan. Korson 
keskustan kehittäminen on jumiutunut 
täysin. Jos tontinomistajat eivät löydä 
yhteistä kantaa, voisi Vantaa käyttää 
lakien suomia mahdollisuuksia. 
Olen vuosien jälkeen lähdössä takaisin 
politiikkaan ja nyt siihen on aikaakin kun 
ei työt enää “häiritse”. Olen rakentaja 
taustaltani, valmistunut rakennusmes-
tariksi Tampereen Teknillisen koulun 
rakennusosaston talonrakennuslinjalta 
1970 ja rakennusmies Oriveden am-
mattikoulun rakennusmieslinjalta 1965. 

Viimeiset vuodet ovat sujuneet tal-
kootöiden parissa sillä olen:  
- Ruusupaviljonki ry taloudenhoitaja  
 ja sihteeri 2014- 
- Vantaa SDP eläkejaos, puheen-
 johtaja 2012-
- Korson Eläkkeensaajat ry puheen- 
 johtaja 2011-
- Pohjantähden Työväen Retkeilijät  
 ry puheenjohtaja 2009-
- Urheiluseura Korson Veto ry kunnia- 
 puheenjohtaja no 4  2008- 

Tulen panostamaan Korson keskus-
tan kehittämiseen ja ikä-ihmisten 
olojen parantamiseen. 
“Nyt on Korson vuoro” jatkukoon 20 vuo-
den jälkeen ja siihen kaikki korsolaiset 
mukaan. Kaikki äänestämään ja kave-
ritkin mukaan. Vantaalle suunnitellusta 
ratikasta velloo keskustelu ja jotkut 
ovat nyt jo lähteneet sitä vastustamaan 
ihan ryhmänäkin. Asiat tulee myöhem-
min ratkaista kun kaikki faktatiedot ovat 
käytettävissä talous edellä ajatellen. 
Korson sos.dem. Työväenyhdistys ry 
on jo 115 vuoden ajan hoitanut alueen 
asioita ja hoitaa jatkossakin.

Jouko Koskinen 0400  402 172  
jouko48.koskinen@gmail.com

Korsoon uusia tuulia, ei ratikkaa

Eespäin 1/2021       korsondemarit.wordpress.com

Muutin Vantaalle 14 vuotta sitten. Koti 
oli löytynyt Mikkolasta. Juuri sillä het-
kellä asuinpaikka ja kaupunki tarjosi 
tarvittavan, lapsilla oli päiväkoti ja kou-
lu lähellä. Itse kävin töissä Helsingin 
puolella, jonne pääsin sujuvasti bus-
silla käytännössä kotiovelta. 
Elämä toi mukanaan muutoksia, 
kuten usein käy. Muutto Nikinmäkeen, 
työpaikan vaihdos Vantaalle lentokent-
täalueen hotelliin. Samassa muutok-
sessa huomasin, että palvelut eivät 
toimineetkaan arkea tukevalla tavalla. 
Bussit eivät vie töihin työvuorojen mu-
kaisesti, mikä merkitsee autoa. Siinä 
vaiheessa olisi ollut tarvetta myös il-
tapäivähoidolle pienipalkkaisen vuoro-
työläisen lapsille. Omalla palkalla ei 
yksityistä hoitoa maksettu. 
Saman huomaan nykyisin, kun 
työpaikallani on tapauksia, joissa yk-
sinhuoltaja on joutunut jäämään työt-
tömäksi, koska ekaluokkalaiselle ei 
ole mahdollista saada iltahoitoa. Yk-
sinkään ei voi jättää, kun isä on ravin-
tolan keittiössä ruokkimassa nälkäisiä 

yömyöhään. Tämä ei ole oikein, eikä 
kansantaloudellisesti järkevää. 
Edelleen olen sitä mieltä, että van-
taalaisena on hyvä olla. Maailman 
muuttuessa koko ajan enemmän ja 
enemmän 24/7 yhteiskunnaksi, on 
myös julkisten palveluiden muutut-
tava mukana. Kaikilla on oltava mah-
dollisuus tehdä työtä ja elättää it-
sensä ja perheensä. Ilman jatkuvaa 
huolta siitä, mihin laittaa lapset illoiksi 
tai aamun varhaisiksi tunneiksi, tai 
millä pääsee töihin. Kaupungin on tuet-
tava rakenteellaan ja palvelullaan työn 
tekemistä ja työntekijöitä.
Juuri nyt myös koronaepidemia on 
entisestään heikentänyt varsinkin ra-
vintola-alan ja muiden palvelualojen, 
esimerkiksi parturi-kampaajien, kult-
tuurialojen työntekijöiden ja liikunnan 
parissa työskentelevien toimeentuloa. 
Jo nyt näkyy ihmisten huonovointisuus 
ja pelko tulevasta. Mitähän mahtaa 
näkyä puolen vuoden tai vuoden 
päästä? Vantaalla kuntana tulee ole-
maan iso rooli ihmisten hyvinvoin-
nin turvaamisessa myös pandemian 
jälkeen ja näitä tulevia ongelmia 

joudutaan ratkomaan vielä pitkään. 
Hyvä Vantaa antaa kaikille mahdol-
lisuuden tehdä töitä, hoitaa lapsensa 
ja elää elämänsä. Huolia on tarpeeksi 
ilman, että puutteelliset palvelut tuovat 
niitä lisää.

Hannamari Oksa  
hannamari.oksa@gmail.com 

Kokemuksia Vantaalla

115 vuotta
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Hienoa, että asut Vantaalla!
Tämä positiivinen aloitus 
vaatii katseen kääntämistä 
toiveissa siintävään tule-
vaisuuteen mikäli kuulija 
on erityislapsen vanhempi. 
Vantaa ei valitettavasti ole 
erityislapsiperheiden mie-
likuvissa se paras paikka 
asua, ei ainakaan vielä ja 
tälle asialle tahtoisin tehdä 
jotain. Toivon, että se teh-
dään yhdessä.

Uskon, että resursseja-
kin suurempi syy on puut-
tuva tieto ja ymmärrys. On 
vaikea korjata asioita, joita 
ei todella tunne. Perhei-
den ongelmat ja moninai-
nen tuentarve ei nopeissa 
keskusteluissa päättäjille 
avaudu. Tilanteetkin ovat 
yksilöllisiä, jokainen kun 
on erityinen omalla taval-
laan. Neuropsykiatristen 
vaikeuksien kanssa lapset 
jäävät usein vähemmälle 
huomiolle myös vammais-
palvelussa, mikäli heille 
palveluita edes on.

Viime vuosina useammat 
vanhemmat ovat nousseet 
puhumaan tilanteesta mm. 
sosiaalisessa mediassa. 
Nostan tälle hattua, sillä 
arjessaan enemmän tukea 
tarvitsevan lapsen vanhem-
malla on usein myös pa-
perisodat käytävänä. Aikaa 
asioihin vaikuttamiseen voi 
olla vaikea löytää ja tais-
telut pitää valita voimavaro-
jen mukaan. Valitettavasti 
epäilen näiden ulostulojen 
kuitenkin menevän mo-
nelta ohi. Jos ne eivät liip-
paa omaa elämää, ei nii-
den ääreen pysähdy, eikä 
tietoisuus lisäänny. Muun 
muassa siksi olen ehdolla 
kuntavaaleissa. Haluan 
viedä tämän  viestin perille 
saakka.

Yksi ensimmäisiä ongel-
mia mihin vanhemmat 
törmäävät on se, ettei tie-
toa palveluista ole selkeästi 
löydettävissä. Tiedon rip-
peitä löytyy sieltä täältä ja 

on asioita, joissa joudut soit-
tamaan useaan paikkaan 
kuullaksesi, että sinun pitää 
soittaa muualle, kunnes 
olet kiertänyt täyden 
kehän. Henkilöt ja se 
minkä tahon alta pal-
velut löytyvät vaihtuvat 
ja seuraavalla kerralla 
asioidessa, joudut 
ehkä selvittelemään 
tilanteen uudestaan. 
Er i ty is lapsiperhei tä                    
pompotellaan eri ins-
tanssien välillä ja näiden 
tahojen taistellessa jopa 
vuosia siitä kuka maksaa, 
valuu lapsen elämä ilman 
tukitoimia hukkaan.

Me voimme päättää toimia 
toisin. Voimme päättää, että 
pidetään kaikista lapsista 
Vantaalla huolta, koska se 
on ainoa oikea tapa toimia. 
Tehdään tulevaisuutta, jos-
sa pidetään kaikki mukana

Päivi Viljasalo

Kuva: Helmi Hauta-aho
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Korson Demarit
Korson Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry

Kuntavaaliehdokkaat 2021

Pentti Puoskari, 68 v.
Filosofian tohtori, valtiotieteen tohtori
Leppäkorpi

Timo Jelekäinen, 58 v.
Konduktööri, eläkeläinen
Kulomäki

Jouko Koskinen, 73 v.
Rakennusmestari, eläkeläinen
Korso

Päivi Viljasalo, 41v.
Varastotyöntekijä, opiskelija
Mikkola

Jouni Imberg, 60 v.
Insinööri, eläkeläinen
Mikkola

Hannamari Oksa, 44 v.
Ravintolaesimies
Nikinmäki

Ari Tammi, 63 v.
Erityissuunnittelija TL, FM
Korso

Eespäin 1/2021       korsondemarit.wordpress.com

TURVALLINEN VANTAA PITÄÄ HUOLTA KAIKISTA!

115 vuotta
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Mikko Merelä, 30 v.
Yrittäjä, kirvesmies
Nikinmäki

Sanna Huuskonen, 50 v.
Lähihoitaja, merkonomi
Metsola

Matilda Stirkkinen, 21 v.
Kätilötyön opiskelija
Nikinmäki

Ilpo Ahola, 62 v.
Autonkuljettaja, eläkeläinen
Tikkurila

Jouni Luukkanen, 47v.
Varastotyöntekijä
Leppäkorpi

Kirsi de Sousa Campos, 63v.
Lasten ja nuorten erityisohjaaja, 
opiskelija, Metsola

Kuva: Jouko Koskinen

Ankkapuisto kesällä 2020



12 Eespäin 1/2021       korsondemarit.wordpress.com 115 vuotta

LINDTMAN 
ANTTI, 38
Kansanedustaja 
Tikkurila

32

EKLUND 
KALLE, 40
Hallintopäällikkö, 
KTM 
Nikinmäki

80

VUOLASRANTA 
MIRANDA, 62
Erityisasiantuntija, 
opettaja 
Kivistö

56

KÄHÄRÄ 
KAARLO, 28
Virastomestari 
Leinelä

44

HAAPALAINEN  
TUIJA, 62
Terveydenhoitaja, 
luottamusmies
Rekola

68

LETTO 
PIRKKO, 63
Ylihammaslääkäri, 
EHL 
Tikkurila

36

USKOLA 
NINA, 54
Sosionomi (AMK), 
pääluottamusmies   
Ilola

84

PITKÄNEN 
NIKO, 19
Opiskelija 
Hämevaara

60

SÄRKELÄ 
JUSSI, 69
Toiminnanjohtaja, 
tietokirjailija 
Martinlaakso

48

KOKKONEN 
TEEMU, 25
Insinööriopiskelija 
Pähkinärinne

72

RÄSÄNEN 
MINNA, 38
Tiedottaja, yhteisö-
pedagogi (AMK) 
Ruskeasanta

40

VIHONEN 
JUTTA, 22
Tarjoilija, 
opiskelijajärjestön pj 
Koivukylä

64

STIRKKINEN 
MATILDA, 21
Kätilötyön opiskelija 
Nikinmäki

52

TERVALA 
MIISA, 22
Opiskelija 
Jokiniemi

76

KÄHÄRÄ 
SIRKKA-LIISA, 56
Aluepäällikkö, 
sairaanhoitaja (AMK) 
Havukoski

34

ESKELINEN 
JARNO, 45
Yrittäjä
Simonkylä

82

HEIKKONEN 
RAIJA, 62
Psykoterapeutti, 
psyk. sairaanhoitaja 
Havukoski

58

VESA 
TIINA, 35
Sosionomi (AMK), 
koulutussuunnittelija 
Vantaanlaakso

46

KUUSISTO 
JANI, 24
Hallintotieteiden 
kandidaatti 
Pakkala

70

KAUKOLA 
ULLA, 57
Ammattikorkea-
koulun opettaja, FM 
Hämevaara

38

FYRQVIST 
JONAS, 32
Kunnossapitotyönt., 
pääluottamusmies 
Ilola

86

LAAKKONEN 
PÄIVI, 52
HR Advisor, 
KM 
Tikkurila

62

SODHI 
RANBIR, 57
Yrittäjä
Tikkurila

50

MÖLSÄ 
TOMI, 43
Finanssialan 
konsultti 
Ruskeasanta

74

TAMMINEN
RISTO, 68
Sopimusala-asia-
mies, eläkeläinen 
Tikkurila

42

HYNNINEN 
MARI, 47
Fysioterapeutti 
(AMK) 
Rajakylä

66

ABDI 
FAYSAL, 36
Palveluneuvoja
Korso

54

RAHKALA 
VILLE, 40
Koneasentaja, 
pääluottamusmies 
Myyrmäki

78

TAHVANAINEN 
SÄDE, 48
Erityisluokanopettaja
Kartanonkoski

33

KOPRA 
ULLA-MAIJA, 51
Terv.hoitaja (AMK), 
työkykykoordinaattori 
Myyrmäki

81

LINDBLAD-PALO 
SALLA, 41
Sairaanhoitaja (YAMK), 
apulaisosastonhoitaja  
Tikkurila

57

MERELÄ 
MIKKO, 30
Yrittäjä, kirvesmies 
Nikinmäki

45

HILAS 
HEIDI, 40
Asiakkuusasian-
tuntija, omaishoitaja  
Myyrmäki

69

EKLUND  
TARJA, 64
Leipomotyöntekijä 
Itä-Hakkila

37

KÄHKÖNEN 
OSMO, 75
Diplomi-insinööri, 
eläkeläinen
Päiväkumpu

85

JELEKÄINEN 
TIMO, 58
Konduktööri, 
eläkeläinen 
Kulomäki

61

KOSTIAINEN 
EMILIA, 32
Erityisopettaja, 
valt.kand. 
Martinlaakso

49

SALO 
EERO, 67
Eläkeläinen 
Myyrmäki

73

PUOSKARI 
PENTTI, 68
Filosofian tohtori, 
valtiotieteen tohtori 
Leppäkorpi

41

TOIVONEN 
TEIJA, 49
Bioanalyytikko (AMK), 
luottamusmies
Kaivoksela

65

KANGASNIEMI 
MILA, 27
Järjestötyöntekijä 
Ruskeasanta

53

LILJANTO 
LASSI, 70
Koulutuspäällikkö, 
eläkeläinen 
Tikkurila

77

KILJUNEN 
KIMMO, 69
Kansanedustaja, VTT 
Länsimäki

35

HALL 
ANU, 55
Toimistopalvelu-
päällikkö 
Kivistö

83

TAMMINEN
IDA, 36
Lähihoitaja, 
merkonomi 
Simonkylä

59

FRIMAN 
MILLA, 25
Meteorologi-
tutkija, FM
Kivistö

47

HEINONEN 
RISTO, 33
Palvelualojen 
ammattilainen
Tikkurila

71

AL-TAEE 
HUSSEIN, 37
Kansanedustaja, 
KTM 
Myyrmäki

39

HEINONEN 
SANTERI, 37
Lehtori, FM
Askisto

87

KOSKINEN 
JOUKO, 73
Rakennusmestari, 
eläkkeellä 
Korso

63

HUUSKONEN 
SANNA, 50
Lähihoitaja,
merkonomi
Metsola

51

BÄCKSTRÖM 
OLLI, 47
Filosofian tohtori 
Myyrmäki

75

SAINIO 
JARI, 60
Tonttiasiamies 
(YAMK) 
Simonlaakso

43

EL ISSAOUI 
NAIMA, 38
Talousasiantuntija 
Hakunila

67

IBRAHIM 
AADAN, 35
Yhteisöpedagogi 
(AMK)
Myyrmäki

55

LAHDENSUU 
JUHA, 36
Kokki 
Mikkola

79

eespain_a4x2.indd   2 16.5.2021   19.18.33



13

LUUKKANEN  
JOUNI, 47
Varastotyöntekijä	
Leppäkorpi

104

HILDÉN 
JONI, 40
Toimittaja,	opiskelija	
Koivukylä

92

HELMINEN 
JARI, 64
Eläkeläinen
Tikkurila

116

OKSA
HANNAMARI, 44
Ravintolaesimies,
luottamusmies
Nikinmäki

128

KOIVISTO 
JARI, 68
Eläkkeellä,	FM	
Hakunila

108

KOHTANEN
SIRPA, 61
Kasv.tiet.	maisteri,	
erityisopettaja
Simonkylä

96

GRÖNROOS
JAN, 49
Kiinteistönhoitaja	
Vaarala

120

VILJASALO 
PÄIVI, 41
Varastotyöntekijä,	
opiskelija
Mikkola

88

HOKKANEN 
KARI, 62
Postinjakaja	
Hakunila

112

LOPPERI 
KARI, 66
Kauppateknikko,	
eläkeläinen		
Päiväkumpu

100

ISOMÄKI 
HELLU, 41
Kouluttaja,	artesaani	
Myyrmäki

124

OJA
MIKA, 49
Järj.asiantuntija,	
pääluottamusmies	
Koivukylä

106

HRISTOV 
JOHANNA, 41
Järjestöpäällikkö,	
metsänhoitaja
Tikkurila

94

ATZMON  
MAIJU, 36
Perhetyöntekijä,	
sosionomi	(AMK)	
Tammisto

118

TAMMI
ARI, 63
Erityissuunnittelija,
TL	
Korso

130

HEIKKILÄ 
MARKKU, 67
Leipuri
Itä-Hakkila

110

PITKÄNEN 
EEVA, 72
Varapuheenjohta-
ja,	eläkeläinen	
Havukoski

98

HOSIO
ASKO, 45
Sähkökoneasentaja	
Hakunila

122

ANTTONEN
TIINA, 57
Yrittäjä,	
yhdistysaktiivi
Linnainen

90

BÄCKSTRÖM 
LARS-PETER, 57
Leikkivälinetark.,	
työs.	1.	varavalt.	
Koivukylä

114

KRUUSMANN 
HANNA, 32
Yrittäjä,		 	
opettajan	sijainen	
Havukoski

102

MYKKÄNEN 
PEKKA, 61
Sairaanhoitaja
Viertola

126

ANDERSSON 
KAJ, 64
Pensionerad	präst,	
pastori,	eläkkeellä	
Mårtensdal

105

HAKANEN 
TERO, 47
Senior	Consultant,	
luottamusmies
Pähkinärinne

93

HAANPÄÄ 
MARKKU, 75
Eläkeläinen
Hakunila

117

SALONEN 
KIRSI, 59
Sosionomi	(YAMK),
diakoni
Rajatorppa

129

KARU
IRINA, 37
Avustaja	
Hiekkaharju

109

YAWARI 
ZABI, 30
Yhteisöpedagogi,	
asioimistulkki
Koivukylä

97

HASA
ELINA, 41
Luokanopettaja,	
koulutettu	hieroja	
Jokiniemi

121

AHOLA 
SATU, 39
Koulunkäynti-
avustaja
Havukoski

89

HÄMÄLÄINEN 
JARI, 52
Graafikko
Asola

113

WECKSTRÖM  
MIKKO, 43
Sairaanhoitaja	(AMK)	
Pähkinärinne

101

KOTIRANTA 
MATTI, 36
Mekaanikko,
luottamusmies
Rajakylä

125

VIRTANEN 
JUKKA, 54
Ammattillinen	
opettaja
Rekola

107

RIIKONEN 
JYRKI, 72
Eläkeläinen,	
ensihoitaja
Tikkurila

95

DE SOUSA CAMPOS
KIRSI, 63
Erityisohjaaja,	
opiskelija
Korso

119

TUPPURAINEN 
MARKO, 44
Opiskelija,	
automekaanikko
Hakunila

131

ITÄPÄÄ 
KATJA, 34
Asiakaspalvelija,	
oik.tradenomiopisk.	
Koivukylä

111

GRUNDSTRÖM 
HENRI, 58
Varastomies	
Lapinkylä

99

IMBERG
JOUNI, 60
Insinööri,	
eläkkeellä	
Mikkola

123

SAARIKKO 
OLLI, 40
Myyjä,	merkonomi	
Leinelä

91

ELECH
REFKA, 35
Yrittäjä,maahan-
muuttopalvelut
Martinlaakso

115

AHOLA
ILPO, 62
Autonkuljettaja,	
eläkeläinen
Tikkurila

103

MÖLSÄ
JUKKA, 48
Opettaja
Ruskeasanta

127

VANTAANDEMARIT.FI

Kuntavaalit 
13.6.2021  

Ennakkoäänestys 
26.5.-8.6.2021
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Viime aikoina on runsaasti kirjoitet-
tu nuorten lisääntyneestä oireilusta, 
väkivaltaisesta käytöksestä ja nuorten 
mielenterveyspalveluiden ruuhkautu-
misesta. 
Yhteinen nimittäjä monissa väkivaltai-
suuksissa on nuorten sekakäytön 
lisääntyminen. Yhä useampi ostaa 
katukaupasta lääkkeitä, joiden alku-
perää ja sisältöä ei voi edes tietää. 
Verkon kautta aineita pystyy ostamaan 
helposti. Lääkkeet ja alkoholi yhdessä 
voivat laukaista tilanteen, jota nuori ei 
välttämättä edes muista, koska on niin 
sekaisin. Poliisi kertoo, että nuorten 
tekemät rikokset ovat tilastollisesti 
vähentyneet, mutta raaistuneet. Yhä 
nuoremmat joutuvat kierteeseen, jos-
ta pois pääsy ei ole helppoa. Vaikka 
rikoksia tekevät nuoret ovat marginaa-
liryhmä, heidän toimintansa heijastuu 
ympäristöön. 
Tarvitaan ehkäisevää toimintaa, jolloin 
on helpompi puuttua tilanteeseen, en-
nen sen pahenemista. Matalan kyn-
nyksen toimijoita tulee lisätä. Jalkau-
tuva työ on avainasemassa. 
Vantaalaisen nuorten palvelukeskuk-
sen kävijämäärä on lehtiartikkelin mu-
kaan kasvanut ja vastaanotolle tulevi-
en nuorten vointi huonontunut. Myös 
vanhemmille kaivataan lisää tukea. 
Poikkeustila on lisännyt avuntarvitsi-
joita. (VS 3.3.2021)

Tarvitaan enemmän 
resursseja nuorten koh-
taamiseen ja rinnalla 
kulkemiseen. 
Uusia toimintamalleja 
on suunnattava koului-
hin ja paikkoihin joissa 
nuoret oleskelevat. 
Matalan kynnyksen 
kohtaamispaikoissa 
voi nuoren oireilun ha-
vaita ja hän voi saada 
apua vaikeuksiin ajois-
sa. Ammattilainen voi 
ohjata nuoren ajois-
sa verkoston kautta 
oikealle toimijalle. Kun 
nuori voi huonosti, 
hänelle lähdetään hakemaan apua, 
arviota voinnista. Tilanne ei ole helppo, 
koska jonot ovat pitkät. Odotusajalla 
nuoren vointi saattaa huonontua. Van-
hemmat ovat väsyneitä, apua ei tunnu 
löytyvän, kierre on syntynyt. Itsetuhoi-
suus on lisääntynyt nuorten keskuu-
dessa. Joidenkin nuorten kohdalla en-
simmäinen arviokäynti on ensiavussa, 
josta tilanne lähtee purkautumaan. 
Nuorille suunnatut mielenterveyspalve-
lut ovat tällä hetkellä äärirajoilla. HUS 
kuvaa tilannetta kohtuulliseksi, mutta 
useassa muussa kunnassa nuoret 
joutuvat jopa nukkumaan lattioilla. “Yh-
teiskunnan on kysyttävä, miksi nuoret 

eivät selviä”. (YLE uutiset 21.4.2021)
Yhteiskunnan on aika katsoa peiliin. 
Nuorten vakava oireilu kertoo jostain, 
se ei synny tyhjästä. Ehkäisevää, 
aiemmin aloitettua kohtaamista ja 
matalan kynnyksen paikkoja tarvitaan 
sekä  yhteistyötä moniammatillisesti, 
yli puoluerajojen. 

Tuhat tarinaa, sata kyyneltä, taustalla 
mieletön määrä toivoa.

Kirsi de Sousa Campos
Lasten ja nuorten ohjaaja, opiskelija

UINTIA

Korson Nuorten Kotkien
kesäleiri  28.6-2.7.2021

Tervetuloa mukaan!

LEIKKEJÄ URHEILUA

Ilmoittaudu korson.kotkat@gmail.com tai www.ingo.fi/tapahtuma/korson-kesaleiri-2021

ASKARTELUA

 Leirillä on vapaaehtoisia ohjaajia
sekä 14 vuotta täyttäneitä

vertaisohjaajia, jotka ovat tärkeitä
ohjaajien apukäsiä sekä hyviä

roolimalleja leiriläisille.
 

Päivisin on paljon erilaista
ohjelmaa kaiken ikäisille.
Leiriläiset majoittuvat n. 8

hengen mökkeihin.
Mökkikylässä on yövalvontaa

ja ohjaajat nukkuvat aivan
viereisissä rakennuksissa.

Kukonnotkon leirikeskus, Vehkalahdentie
166, Heinola. Yhteiskuljetukset korso-

kukonnotko-korso
Pääasiassa leirille mahtuu uusia 7-13

vuotiaita, mutta myös joitain
perhepaikkoja löytyy

120€/lapsi, sisarale -10€ aikuiset 60€
 

Yhteiskunnan pahoinvointi heijastuu lasten ja nuorten hyvinvointiin

115 vuotta



Ihminen tarvitsee positiivista ajattelua 
ja avointa mieltä. MOT
Olen kuusikymppinen omasta mielestä 
vielä ajattelukykyinen ja kehityskel-
poinen nuori mies ja nyt eläkkeellä. 
Työni olen tehnyt tekniikan parissa ja 
aivot eivät vielä ole käsittäneet, ettei 
enää tarvitse tsempata. Nyt ne vaan 
keksii uutta ja ihmeellistä, kiinnostuvat 
asiasta kun asiasta ja yrittää ottaa kai-
kesta selvää. Ne luulevat voivansa op-
pia kaiken. PÖH  
Olen saanut olla tukihenkilönä ja ver-
taistukena tutuille ja joskus vähän vie-
raammillekin monissa pienissä ja suu-
rissa asioissa. Ihmiset tarvitsevat 
kuuntelijaa ja keskustelukaveria. Asiat 
ovat useasti avioeron tapaisia tapah-
tumia joissa miehen oma ego ei anna 
nöyrtyä myöntämään tosiasioita. Jos 
joutuu syystä tai toisesta ulos yh-
teiskunnan normaalista menosta, voi 
tuen hakeminen olla todella vaikeaa 
jopa niin ettei itse huomaa tarvitsevan-
sa apua. Mitä nuorempana joutuu niin 
sanotusti sivuraiteille, sitä vaikeampi 
sieltä on päästä pois.
Mutta jokainen ihminen on IHMINEN.
Pidetään immeiset elossa, myös 
liikenteessä
Pihkalantie (Rekolasta Mikkolaan) on 
ollut suunnitelmissa vuosia, jo 70 luvul-

ta asti. Ja on ollut rakennusohjelmas-
sakin jo jonkin aikaa, tosin joka vuosi 
pullahtaa vuoden kaksi tulevaisuuteen:
2016->2018...2019 …….2020->2023

Tämähän vaikuttaa samanlaiselta 
tapaukselta kuin Olkiluoto III tai fuu-
siovoima (aina vain noin 25 vuoden 
päässä). Tiestä olisi hyötyä sekä Re-
kolan ja osalle Matarin asukkaille josta 
tulisi Rekolan toisellekin puolelle kun-
non kokoojakatu.  Tällä hetkellä lii-
kenne kulkee kapeiden asuinkatujen 
kautta. Pirjonpolku, Pirjontie, Ullantie 
ja Ullankuja risteyshässäkkä odottaa 
seuraavaa uhria. Koululaiset kulkevat 
tuosta molempiin suuntiin ja Ullantien 
jalkakäytävä loppuu risteykseen.

Liikennetiedotuksissa kuulee useasti 
onnettomuuksista Lahdenväylällä välil-
lä kehä III / Koivukylän liittymä / Korson 
liittymä. Moottoritie on AVI:n ja Väylä-
viraston kontolla, mutta Vantaa voi 
vaikuttaa siihen että saataisiin tämäkin 
väli turvallisemmaksi lisäkaistoin.

Jatkuva nopeusrajoitusten laskeminen 
ei tuo turvallisuutta. Tai no, nopeus-
rajoitukset nollaan. Olisiko hyvä? Jo-
tenkin tämmöinen mutkat suoriksi 
ajattelu ei vakuuta. Pikemminkin ajo-
radan profiilia pienempi nopeus saa 
ajamaan ylinopeutta. Nopeusrajoi-
tusten pienentäminen on halpa mutta 

tehoton keino liikenneturvallisuuden 
edistämiseksi. Tien tulee näyttää siltä, 
miten lujaa siinä voi ajaa. Tien pitää 
korostaa ne vaaranpaikat ja niin se on 
paljon tehokkaampaa.
Niin että HUOMENTA sinullekin. Ihan 
joka aamu, päivä ja ilta vaalien jäl-
keenkin.
Jouni Imberg  
jouni@imberg.fi

Yhteiskunnan pahoinvointi heijastuu lasten ja nuorten hyvinvointiin Positiivivistä ajattelua

Etsi tästä lehdestä tieto montako kertaa luku 115 esiintyy. 
Vastaus 15.6. mennessä sp korsondemarit@gmail.com, 
tai tekstiviestillä tai soittaen 0400 402172  tai yhdistyksen 
kotisivulle, katso sivu 2. 
Vastaukseni on ____kertaa.
Oikein vastanneiden kesken arvotaan 100 eur lahjakortti 
ja kaikkien vastanneiden kesken 100 eur lahjakortti
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Näin kysyi eräs korsolainen 
huhtikuussa Facebookissa 
ja jatkoi: ”Olen asunut 18 
vuotta Korsossa, enkä ole 
kuullut sanaakaan Korson 
Kyläneuvostosta.” Hämmen-
nys ei ollut sinällään mikään 
ihme, sillä Korson Kyläneu-
vosto perustettiin maalis-
kuussa 2021. 
Silta äänestäjän ja poliitik-
kojen välillä
Minua ja monia muita on 
pitkään häirinnyt se, että kun 
äänestää kerran neljässä 
vuodessa kuntavaaleissa, 
niin sen jälkeen ei sitten 
mitään kuulekaan omasta 
puolueesta tai ehdokkaasta. 
Korson Kyläneuvosto auttaa 
pitämään yhteyttä korsolai- 
siin poliitikkoihin. Ja mikä 
parasta: korsolaiset voivat 
tuoda esiin omia ideoita 
ja aloitteita Korson kehit-
tämiseksi. Korson omat 
poliitikot vievät Korson 
Kyläneuvoston hyväksymät 
asiat eteenpäin Vantaan 
kaupungin rattaisiin, lau-

takuntiin, valtuustoon tai 
asiasta riippuen suoraan 
virkamiehen pöydälle hoidet-
tavaksi. 

Aloitteet valmistellaan ja 
viedään etenpäin yhdessä 
Kyläneuvosto syntyi Korson 
työväenyhdistyksen ide-
asta kerätä korsolaiset eri 
puolueitten edustajat sekä 
vaikuttamisesta kiinnos-
tuneet korsolaiset saman 
pöydän ääreen verkossa. 
Korson Kyläneuvoston verk-
kosivuilla voi osallistua, ide-
oida, ehdottaa, saada tietoa 
ja seurata korsolaisten aloit-
teiden etenemistä. 
Kyläneuvosto valmistelee 
paraikaa neljää aloitetta 
eli Metsolantorin portaiden 
korjaamista, Korson läpi 
virtaavan Rekolanpuron 
siistimistä, Portaiden ra-
kentamista bussipysäkiltä 
alas alikulkuun Korson 
asemalle sekä Vierumäen 
pururadan kunnostamis-
ta. Korson Kyläneuvoston 
jäsenet äänestävät aloittei-

den eteenpäin viemisestä 
toukokuussa ja sen jälkeen 
seurataan niiden etenemistä 
Vantaan kaupungin rattais-
sa. 

Korsolainen - äänestä kor-
solaista ehdokasta!
Kyläneuvostoon on liittynyt 
parissa kuukaudessa 79 
korsolaista. He ovat kiin-
nostuneita oman asuinym-
päristönsä kehittämisestä 
yhteistyössä korsolaisten 
poliitikkojen kanssa. 

Kyläneuvoston nimikilpailun 
voittanut korsolainen Riit-
ta Åkman jätti meille hyvän 
viestin: ”Korsolaiset ää-
nestäkää kuntavaaleissa 
korsolaista ehdokasta.”  
SDP:n ja muiden puolueiden 
korsolaiset ehdokkaat löy-
dät Kyläneuvoston sivuilta 
www.korsonkylaneuvosto.fi .  
Tervetuloa siis vaikuttamaan 
myös ennen ja jälkeen ää-
nestämisen!

ARI TAMMI  
ari.tammi@gmail.com 

Mikä ihmeen Korson kyläneuvosto?

115 vuotta
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Koronavuosi on kohdel-
lut meitä niin kuin muitakin 
ikäihmisiä kovin rajusti kun 
lähes kaikki toiminta on 
ollut kiellettyä 16.3.2020 
alkaen. Syksyn lyhyt aika 
antoi vähän valoa kun 
kerhotoimintoja pystyttiin 
puoliteholla pitämään yllä 
kunnes sitten AVIn päätök-
sillä ja kaupungin sulkiessa 
kaikki tilat toiminta loppui 
23.11.2020 -  ???.

Erittäin poikkeukselliset 
olosuhteet jatkuvat edel-
leen sillä meillä ja maail-
malla Kiinasta joulukuussa 
2019 alkanut Koronavirus 
COVID-19 on Suomessa 
näyttänyt voimansa ja 
ehkä nyt sitten 27.12.2020 
alkaneet rokotukset tuo-
vat toivoa tähän vuoteen. 
Lähes kaikki meidän jäse-
nistä ovat jo käyneet ai-
nakin yhden kerran roko-
tuksissa. Toivottavasti lähi-
viikkoina saadaan mahdol-
lisuus myös vapaan ko-
koontumiselle.

Koronatartuntoja oli myös 
meillä sillä 16.11.2020 sai 
26 henkeä koronatartunnan 
laulukerhossa ja 5 henkilöä 
oli sairaalassa ja muut ovat 
parantuneet kohtuullisesti. 
Menehtyneitä on tiedos-
sani yksi jäsen (ei tästä tar-
tunnasta) ja kaksi jäsenen 
puolisoa joista toinen tästä 
tartunnasta

Altistuneita tuosta tartun-
nasta tuli lisäksi 18 kpl. 
Laulukerhossa noudatettiin 
niin kuin kaikissa tapahtu-
missamme tiukasti ohjeita. 
Etäisyydet laulukerhossa 
olivat 2 - 6 metriin mutta 
sekään ei auttanut kun 
osallistujista yksin oli käy-
nyt edellisellä viikolla ristei-
lyllä ja oli saanut kovan nu-
han joka osoittautui sitten 
20.11 koronatartunnaksi. 
Siitä alkoi soittorumba, kun 
soitin kaikille maanantaina 
laulukerhoon osallistu-
neille ja lisäksi seuraavana 

päivänä tiistaina tuolijump-
paan osallistuneille. Laulu-
kerhossa olleet saivat kaikki 
tartunnan mutta tuolijump-
palaisista ei kukaan vaikka 
siellä oli maanantaina tar-
tunnan saaneita.

Annoin heti myös yhteystie-
dot Vantaan tartuntajälji-
tyksiin ja he pääsivät näin 
nopeasti antamaan ohjeet 
ja karanteenipäätökset.

Itse myös tartunnan saa-
neena sain ohjeet nope-
asti ja kaksi ensimmäistä 
viikkoa meni tosi helposti 
kunnes sitten 2.12.2021 
henki meinasi loppua 
ja hakeuduin Peijaksen 
sairaalaan ja sieltä minut 
siirrettiin ambulanssilla Jor-
vin sairaalaan eristettyyn 
huoneeseen. Tutkimuksis-
sa hengen loppuminen 
paljastui koronan jälkitau-
din keuhkokuumeeksi ja 
tiputus antibiootilla alkoi. 
Itsenäisyyspäivä tuli vietet

tyä sairaalassa.

Katseet tulevaisuuteen
Nyt on aika suunnata katse 
ja toimenpiteet 55-v juhla-
vuoteen 2021 ja juhlamme 
pidetään Vantaan Korson 
LUMOsalissa 18.9.2021. 
Kutsut tulevat lähempänä. 
Kerhotoiminta alkaa heti 
kun rajoitukset poistuvat ja 
uskon että alkukesällä pys-
tymme jo tapaamaan ja 
järjestämään retkiä.

Kuntavaalit ovat jo käyn-
nissä ja toivon, että kaikki 
jäsenemme ja tutut sekä 
tuntemattomat käyvät ää-

nestämässä omia ehdok- 
kaitamme innokkaasti, eh-
dokas minäkin olen vuo-
sien tauon jälkeen.
Jäsenet ovat hyvin sitou-
tuneet yhdistykseen ja 
odottavat toimintaa sillä jo 
maksaneita jäseniä tälle 
vuodelle on 247 = 90 %. 

Jouko Koskinen 
puheenjohtaja   11.5.2011 
alkaen 0400 402 172
jouko48.koskinen@gmail.com
korso.elakkeensaajat.fi

Korson Eläkkeensaajat koronapiinan kynsissä

Puheenjohtaja Jouko Koskinen kerhossa 23.9., kun kaikki oli vielä hyvin ja toiminta 
oli elpymässä.



18 Eespäin 1/2021       korsondemarit.wordpress.com

Korson Työväenyhdistys ry perustettiin 
yli 115 vuotta sitten 4.päivänä helmi-
kuuta 1906 pienviljelijä Kalle Virtasen 
kotona Nybackan tien varressa. Ko-
kouksessa valittiin komitea laatimaan 
yhdistykselle säännöt. Kokouksen 
puheenjohtajana oli Oskari Koskimäki 
ja sihteerinä Viktor Vilen. Kokoukses-
sa yhdistykseen liittyi parikymmentä 
jäsentä ja kokous valitsi yhdistyksen 
puheenjohtajaksi A.Lehdon. Kor-
son Työväenyhdistys merkittiin puo-
lueeseen numerolla 802. Varmaankin 
silloiset perustajat uskoivat siihen, että 
yhdistys tuli tarpeeseen ja 115 vuosi-
juhlia juhlitaan syksyllä 2021.

Korso kuului tuolloin Helsingin pitäjään 
ja Tuusulan kuntaan ja myöhem-
min myös Keravan kuntaan. Korson 
Työväenyhdistys oli siis kolmen kun-
nan alueella ja yhdistyksen kokouksis-
sa käsiteltiin kaikkien kolmen kunnan 
asioita ja samoin yhdistyksen jäseniä 
oli myös kaikkien kolmen kunnan val-
tuustoissa sekä lautakunnissa riippuen 
siitä missä päin Korsoa jäsen asui.

Korson Työväenyhdistys oli myös vaa-
timassa Osuusliike Elannon myymälää 
Korsoon ja ensimmäinen myymälä 
avattiin radan itäpuolella 8.9.1923 
Sevónin taloon.

Ensimmäinen toimitalo saatiin hankit-
tua vasta 1920 Päivölä nimiselle tilal-
le jossa oli omakotitalo ja josta tehtiin 
kokoontumispaikka ja jonka vihkiäis-
juhlat pidettiin helluntaina 1920. Tila 
sijaitsi nykyisen Otavantien varrella 
lähellä nykyisiä vesitorneja.

Toinen toimipaikka löytyi läheltä rataa, 
entinen puusepäntehdas 1922 luvun
 

alussa. Talo oli kuitenkin rakennettu 
tehdaskiinteistöksi ja näin ollen se oli 
talviseen aikaan kylmä ja siitä luovut-
tiin 36 000,- kauppahinnasta Valu Oy 
putkivalimolle.

Kolmannen toimitalon paikaksi hankit-
tiin Myllykivi Oy:ltä sitten 1927 tontit 
J35 ja J34 joiden nimet olivat Vadelma 
1508 m2 ja Vaahtera 1462 m2 Ton-
tit sijaitsivat nykyisen Metsolantie 4-6 
varressa. Työväentalon rakentaminen 
tälle tontille aloitettiin sitten 1927 ja se 
saatiin vesikattoon toukokuussa 1928. 
Talo oli keskeneräinen, mutta sitä pys-
tyi hyvin käyttämään yhdistyksen tar-
peisiin joita oli paljon, kuten Työväen-
yhdistyksen omien tarpeiden lisäksi
Naisjaosto, Nuorisojaosto, Opintoker-

hot, Korson Työväen Näyttämö jne…

Iltamista tuli myös osa talon toimintaa 
ja niissä kävi niin runsaasti väkeä, 
että taloa piti saada valmiiksi pikai-
sesti ja samoin laajentamista piti alkaa 
suunnittelemaan. Taloa alettiin kohen-
tamaan niin, että saatiin se valmiiksi ja 
lämpimäksi. Tupaantuliaisjuhlat voitiin 
pitää 6.3.1938 ja ohjelma oli juhlava 
päättyen oman Työväen näyttämön 
näytelmään ” Lomosen Kosinta”. Paikal-
la oli väkeä runsaasti ja näytelmäkap-
paleen jälkeen vielä tanssittiin.

Työväentalon jatkuva tilan puute joh-
ti sitten siihen että 1940 luvulla salia 
laajennettiin sekä rakennettiin erillinen 
näyttämöosa niin sanottu “torni”.

Tanssitoiminnan laajettua sodan jäl-
keen laajennettiin myös Työväentaloa 
taasen niin sanotulla vinkkelillä johon 
tuli sitten narikka ja lipunmyynti sekä 
yläkertaan talonmiehen asunto. Käyttö 
lisääntyi ja alettiin suunnittelemaan 
tanssilavaa. Tontti ostettiin Tanhurin-
teeltä ja alettiin talkoilla rakentamaan 
Tanhurinteen tanssilavaa. Lavan ra-
kentamisessa oli myös mukana raken-
nusurakoitsija.

Tanhurinteen avajaiset pidettiin juhan-
nusaattona 19.6.1960 ja paikalla oli yli  
500 tanssijaa. Tästä alkoi Työväenyh-
distyksen pitkä tanssiaika, kesällä 
tanssittiin Tanhurinteellä ja talvella 
jatkettiin Työväentalolla. Parhaimmil-

Työväentalo harjavaiheessa 1927

Yleislakkomarssi saapui työväentalolle 19. maaliskuuta1956.
115 vuotta

Korson vanhin yhdistys
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laan Tanhurinteellä oli paikalla yli 2000 
henkilöä. Tanssitoiminta tyrehtyi 1968 
loppupuolella niin sanottujen “Tanhu-
rinteen mellakoiden” jälkeen. Mellakat 
aiheuttivat viranomaiset, kun tulivat 
keskeyttämään tanssit vaikka olivat 
antaneet luvan tansseille ensin.

Tanhurinne oli Etelä-Suomen yksi kuu-
luisimmista tanssipaikoista Tanhuhovin 
ja Helsinki Pavin ohella. Tanssilavasta 
tuli 1970 luvulla varasto. 

Tanhurinteen tontti myytiin Vantaan 
kaupungille 1979 asuntotuotantoon. 
Nykyään Tanhurinteen alueella on 
kymmeniä kerrostaloja.

Metsotornin kiinteistö rakennettiin 1986 
ja se rakennettiin Työväentalon viereen 
alueelle johon oli hankittu vielä yksi 
Valkovuokko niminen tontti lisää. Met-
sotorni oli liikekiinteistö jossa oli pienet 
kokous tilat yläkerrassa. Metsotornista 
jouduttiin luopumaan 2010 jolloin talo 
saneerattiin vanhustenhoivakodiksi.

Työväentalo kunnostettiin 1980 luvulla 
täysin ja joka vuosi parannettiin taloa. 
Ammattimiesten lisäksi myös talkoo-
laisia talolla pyöri kymmeniä. Työväen-
talo muutti muotoaan ja sai nykyaikai-
sen juhlatilan ilmeen, vaikka perinteitä 

ja talon historiaa kunnioitettiin suuresti.

Työväentalolla oli toimintaa niin 
runsaasti, että ei ollut yhtään vapaata 
viikonloppua moniin vuosiin ja talo oli 
varattava ajoissa jos meinasi saada 
vuoron juhlia varten. Myös arkipäivinä 
illat olivat täynnä toimintaa ja käyttäjiä 
oli mm. Työväenyhdistys, Naisjaosto, 
Nuorisojaosto, Nuoret Kotkat, Kor-

son Työväen Näyttämö, 
Raittius Yhdistys Korson 
Säde ry, Korson Veto 
ry, Suomi Venäjä Seura 
ry, Työväen Sakkikerho 
ry, balettitanssijat jne.. 
Päivällä talo oli Korson 
Eläkkeensaajat ry:n ker-
hojen käytössä.

Työväentalolla oli myös 
vuosittain kiertävä rönt-
genkuvaus ja Metsolan 
ja Leppäkorven vaa-
lien äänestyspaikat 
olivat talolla loppuun 
asti. Työväentalo tuhou-
tui tulipalossa täysin 
9.11.1990. Tuhopolttaja 
oli sytyttänyt palon näyt-
tämötornin alle ja talo 
tuhoutui täysin ja jätti 
niin korsolaiset ilman ko-
kous- ja juhlatiloja. Poliisi 
ei ole onnistunut tähän 
päivään mennessä sel-
vittämään tuhopolttajaa.

Korson Sosialidemokraattinen Työ-
väenyhdistys ry nousi kuitenkin tästäkin 
vastoinkäymisestä ja sen merkiksi 
yhdistyksen uusi lippu vihittiin touko- 
kuussa 1991 kuukausikokouksessa 
Pertti Paasion toimesta.

Korson Sosialidemokraattinen Työ-
väenyhdistys ry. ja sen jäsenet ovat 
olleet mukana päätöksen teossa en-
sin Helsingin pitäjän, sitten Tuusu-
lan kunnan ja Keravan kaupungin 
päätöksen teossa. Työväenyhdistys 
oli ainutlaatuisella alueella kun se kuu-
lui kolmeen kuntaan ja jäsenet asui-
vat näiden kuntien alueella. Vuodesta 
1956 lähtien on sitten kuuluttu sitten 
vain yhteen kuntaan ensin Helsingin 
maalaiskuntaan, Vantaan kauppalaan 
ja sitten Vantaan kaupunkiin.

2021 kunnallisvaaleihin on Korson 
Sosialidemokraattisella Työväenyh-
distyksellä edustava joukko ehdokkaita 
eri puolilta Korsoa ja myöskin ikäja-
kaantuma on laaja joten kyllä heistä 
varmasti löytyy meille kaikille mieleinen 
ehdokas, siis kaikki äänestämään.

Korson Sosialidemokraattinen Työ-
väenyhdistys ry viettää syyskuussa 115 
vuosijuhlia johon tullaan kutsumaan 
korsolaisia ja muita yhdistyksiä ja yh-
teistyökumppaneita.

Jutun kirjasi Visa Tammi, yhdistyksen 
sihteeri
puh. 040 579 6309

Tanhurinteen avajaistanssi-ilmoitus 60-luvulla

Kuntavaaliehdokkaat 1980 Manun kanssa



Korson Nuoret Kotkat on lapsi- ja 
nuorisojärjestö Vantaan Korsossa. 
Tavoitteenamme on järjestää lap-
sille ja nuorille edullista ohjelmaa 
ympäri vuoden. Normaalioloissa 
käymme retkillä muun muassa teat-
tereissa, museoissa, huvipuistoissa 
ja leffassa. Muutaman kerran vuo-
dessa järjestämme myös leirejä Van-
taan leirikeskuksessa Kukonnotkos-
sa, Heinolassa.

Mukaan tapahtumiin voi tulla katso-
maan ja kokeilemaan, halutessaan 
voi liittyä jäseneksi mutta pakko ei ole. 
Jäsenmaksumme on 10€/jäsen tai 
30€/perhe. Jäsenmaksulla saat vakuu-
tuksen tapahtumien ajaksi sekä ra-
hanarvoisia etuja esimerkiksi valtakun-
nallisista tapahtumista.

Kesän huippukohta on kesäleiri 28.6.-
2.7. Kukonnotkossa, Heinolassa. 
Tavoitteenamme on järjestää leiri 
täysikokoisena, eli noin 100 hengen 
leirinä. Paikkoja aletaan varmistamaan 
toukokuun loppupuolella.

Bussit starttaavat Korsosta heti ju-
hannuksen jälkeisenä maanantaina 
ja suuntaavat kohti Kukonnotkoa. Vii-
kon ohjelmassa on paljon yhdessä 
tekemistä, ulkoilua, erilaisia leikkejä ja 

pelejä, askartelua ja metsässä seikkai-
lua, uimista, iltanuotioita, diskoja ja kaik-
kea muuta mukavaa, sään mukaan tie-
tysti. Tärkeässä roolissa leirillä ovat 
myös vertsut, jotka ovat kuluvan vuo-
den aikana 14 vuotta täyttäviä nuoria, 
tärkeitä ohjaajien apukäsiä ja hyviä 
roolimalleja leiriläisille.

Kouluikäiset leiriläiset ja vertsut majoit-
tuvat Kukonnotkon leirialueella olevis-
sa 8 hengen mökeissä. Ohjaajat sekä 
pienet lapset majoittuvat päärakennuk-
sissa, mökkikylän reunalla, aivan mök-
kien vieressä.

Leirin hinnat:

Yli 2 vuotiaat 120 €, sisarukset -10 € 
(1. lapsi 120 €, seuraavat 110 €/lapsi)
Aikuiset 60 € 
Ilmoittautumiset: 
www.ingo.fi/tapahtuma/korson-ke-
saleiri-2021/
korson.kotkat@gmail.com 
Tarvittaessa lisätietoja puhelimitse 
leiripäällikkö Katri puh. 040 5700 226 
Linkki ilmoittautumislomakkeeseen 
löytyy myös Korson Kotkien Facebook-
sivulta 

Korson Nuoret Kotkat toimii

Liity Korson Työväenyhdistyksen jäseneksi!
Yhteystiedot löydät sivulta 2.

Hyvinvointia kaikenikäisille!


