
KUTSU 
 
KORSON ALUEDEMOKRATIAHANKKEEN  
PERUSTAVA KOKOUS 

TEAMS ti 23.3.2021 KLO 18 

Miten ilmoittaudun perustavan kokouksen ja Korson aluedemokratiahankkeen jäseneksi?  
- osallistujat ilmoittautuvat aluedemokratiahankkeen jäseniksi  
- www.korson-valtuusto.webnode.fi 
- linkkiä saa vapaasti jakaa oman puolueen jäsenille ja kaikille korsolaisille 
- linkin saa laittaa myös omalle vaalisivustolle 

 
Esityslista 

 
1. Kokouksen avaus, pj. Timo Jelekäinen SDP ja osallistujien esittely 
 
2. Hankkeen lopullisen nimen valinta- Markku Naumanen 
Nimikilpailuun aluedemokratiahankkeen verkkosivuilla on tullut yli 50 ehdotusta.  
- Nimikilpailu on avoinna ja uudet nimet sivustolla https://korson-valtuusto.webnode.fi/ 

Aluedemokratiahanketta valmistelevat ovat valinneet näistä nimistä 
kolme parasta mahdollista nimeä 
- Korson verkkovaltuusto 
- Korson neuvosto  
- Korson kyläneuvosto 
 

ESITYS: 

Valmisteleva kokous ehdottaa aluedemokratiahankkeen nimeksi Korson Kyläneuvosto. 

Verkkosivujen osoitteeksi ehdotetaan www.korsonkylaneuvosto.fi . 
 
PÄÄTÖS: 
Korson aluedemokratiahankkeen nimeksi on valittu ________________________________________ 

Korson aluedemokratiahankkeen nettiosoitteeksi on valittu __________________________________ 

 
 
3. Korson aluedemokratiahankkeen toimitus – Jan Axberg 
Puolueet ovat valinneet korsolaiset toimituksen jäsenet.   
Toimitusta voidaan täydentää tarpeen mukaan.  
Keskustelu toimituksen roolista ja tehtävistä 
 
EHDOTUS: 

SDP – Timo Jelekäinen, Ari Tammi päätoimittaja 
KOK – Merja-Liisa Vasarainen 
PS – Markku Naumanen 

http://www.korson-valtuusto.webnode.fi/
https://korson-valtuusto.webnode.fi/
http://www.korsonkylaneuvosto.fi/


KD – Jan Axberg 
VIHR – Annukka Majanto 
VAS – Ritva Bäckström 
 
 
PÄÄTÖS: 
 
 

4. Hyväksytään Korson aluedemokratiahankkeen säännöt – Ritva Bäckström 

- sääntöehdotus lähetetty etukäteen kokouksen osallistujille 
- keskustelu säännöistä ja lisäykset 
- sääntöjen hyväksyminen ja muuttaminen 
- sääntöjä voidaan tarkistaa yleiskokouksessa 
 
PÄÄTÖSESITYS 
Sääntöliite 

PÄÄTÖS: 
 

 

5. Korson aluedemokratiahankkeen nettisivujen sisällöt? 
Sivuston esittely ja toiminnallisuudet. Päätoimittaja Ari Tammi. 

 

6. Saapuneet aloitteet Remonttikulmasta- Annukka Majanto 
 
Ensimmäinen parannusehdotus saapunut: 
Asian otsikko   Metsolantorin portaat 

Kerro mikä asia pitää korjata ja miksi? Pikku-ässän ja K-marketin välisen 
jalankulkualueen portaat ovat jo useita 
vuosia kaivanneet kunnostusta. 

Lähettäjän sähköposti   lauronen.jorma@gmail.com 
 
 
PÄÄTÖSESITYS: 
Esitetään että kyläneuvoston toimitus tutkii asian ja tuo esityksen toimenpiteistä 
Kyläneuvoston kokoukseen. 
 
 
PÄÄTÖS: 
 
 
 

6. Hankkeen julkistaminen – Ari Tammi 
- Vantaan Sanomat – ennakkojuttu 13.3.2021  
- virallinen julkistaminen perustavan kokouksen jälkeen 



- lehdistötiedote – ehdotus  
- nettiosoitteen jakamisen somessa ja vaalimainoksissa 
 
EHDOTUS: 
Toimitus laatii ja viimeistelee lehdistötiedotteen ja lähettää sen paikallisille lehdille ja 
verkkosivustoille.  
 
PÄÄTÖS: 
 
 

8. Korson kyläneuvoston esittelytilaisuus korsolaisille – Timo Jelekäinen 

EHDOTUS: 

Järjestetään korsolaisille tilaisuus, missä esitellään Korson Kyläneuvosto ja sen toiminta ja 
jäsenet. Mahdollisuuksien mukaan toukokuussa ulkona Lumon edustalla. Paikalle 
kutsutaan korsolaisia, korsolaisia yrityksiä ja järjestöjä.  

 
PÄÄTÖS: 
 

9. Nimikilpailuun osallistuneiden palkinnon arvonta- Markku Naumanen 
- 100 e lahjakortti Korson S tai K markettiin valinnan mukaan 
- nimiehdotuksia tuli yhteensä yli 50 kappaletta 
 
EHDOTUS: 
Arvotaan voittaja  
 
PÄÄTÖS: 
 
 

10. Seuraava kokous? 
 
11.  Kokouksen päätös 
 
Ystävällisin terveisin Timo Jelekäinen, SDP Korson pj. 

 
 
 
 
 
 


