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Äänestä ja vaikuta!
Terveydenhuolto säilytettävä lähellä
•	 Terveydenhuolto	pidettävä	kohtuullisen	etäisyyden	päässä
•	 Korson	terveysasema	säilytettävä.
Lisää maksuttomia harrastemahdollisuuksia
•	 Koulujen	tilat	maksuttomaksi	seuroille.
•	 Kuntoportaita	liikuntamahdolloisuuksien	lisäämiseksi
Korson keskustaa kehitettävä
•	 Lisää	asuntoja	Korson	keskustan	alueelle
•	 enemmän	palveluita	ja	tiloja	myös	nuorille	yrittäjille.
•	 Ketään	ei	jätetä	oman	onnensa	nojaan.
•	 “Nyt	on	Korson	vuoro”	jatkuu
Ikäihmisten arvostus on sydämen asia
•	 Ikäihmisten	arvostus	ja	laadukkaat	vanhuspalvelut	turvattava
•	 Ikäihmisten	arvostus	on	sydämen	asia
Luonto ja ympäristö pidettävä siistinä 
ja käyttökelpoisena
•	 Rekolanpuro	>>	viher/turvallinen,	siistiksi

Maksaja:	Jouko	Koskinen



Kokemusta kehiin
Olen	 vuosien	 jälkeen	 lähdössä	 takaisin	 politiikkaan	
ja	nyt	siihen	on	aikaakin	kun	ei	työt	enää	“häiritse”.	
Olen	 rakentaja	 taustaltani,	 valmistunut	 rakennus-
mestariksi	Tampereen	Teknillisen	 koulun	 rakennus-
osaston	 talonrakennuslinjalta	 1970	 ja	 rakennusmies	
Oriveden	ammattikoulun	rakennusmieslinjalta	1965.	

Viimeiset	 vuodet	 ovat	 sujuneet	 talkootöiden	parissa	
sillä	olen:		 	
	 -	 Ruusupaviljonki	ry	taloudenhoitaja	ja	sihteeri	 	
	 	 2014-	
	 -	 Vantaa	SDP	eläkejaos,	puh.joht.	2012-
	 -	 Korson	Eläkkeensaajat	ry	puheenjohtaja	2011-
	 -	 Pohjantähden	Työväen	Retkeilijät	ry	puheen-	 	
	 	 johtaja	2009-
	 -	 Urheiluseura	Korson	Veto	ry	kunniapuheenjoh-
	 	 taja	no	4	2008-	

		 Tulen	panostamaan	Korson	keskustan	kehittämi-
		 seen	ja	ikä-ihmisten	olojen	parantamiseen	ja	kaik-	
	 kien	terveysoloja	unohtamatta.	

“Nyt	 on	 Korson	 vuoro”	 jatkukoon	 20	 vuoden	 jäl-
keen	ja	siihen	kaikki	korsolaiset	mukaan.	Kaikki	ää-
nestämään	ja	kaveritkin	mukaan.

Vantaalle	 suunnitellusta	 ratikasta	 velloo	 keskustelu	
ja	jotkut	ovat	nyt	jo	lähteneet	sitä	vastustamaan	ihan	
ryhmänäkin.	 Asiat	 tulee	 myöhemmin	 ratkaista	 kun	
kaikki	faktatiedot	ovat	käytettävissä	talous	edellä	aja-
tellen.	Korson	sos.dem.	Työväenyhdistys	ry	on	jo	115	
vuoden	ajan	hoitanut	alueen	asioita	ja	hoitaa	jatkos-
sakin.

Jouko	Koskinen	0400		402	172
jouko48.koskinen@gmail.com
https://www.facebook.com/jouko.koskinen.10

Korson kannalta	 merkittävä	 yli	
valtuustokausien	 jatkuva	 työ	 on	
rakentaa	Vantaata	eli	 toimeenpan-
na	valtuuston	talvella	hyväksymää	
yleiskaavaa,	 jossa	 keskusta-alue	
eli	C-merkintä	laajeni	Korpivaaran	
alueeseen.	Tämä	 luo	 uudet	 lähtö-
kohdat	 keskustan	 suunnittelemi-	
seksi	radan	kummallekin	puolelle,	
nyt	 kun	 kauden	 2013-2017	 päät-
täjien	 käynnistämä	 länsipuolen	
hanke	meni	jumiin,	eikä	siitä	2018	
-	21	päättäjätkään	pitäneet	huolta.	

Korson keskusta-alue	 tulee	 ot-
taa	kokonaisuudessaan	käsittelyyn	
oheisen	kuvan	mukaisella	alueella	
(myös	 yli	 radan)	 rakentaen	 eri	
muotoisia	 asuntoja	 ja	 palveluita	
sekä	 kunnon	 kauppakeskus.	 Mu-
kana	 tulee	 olla	 myös	 nykyisen	
malliset	 asukastilat	 eri	 tyyppisille	
kokoontumisille.	 Rakennuksiin	

pitää	 saada	 myös	 korkeutta	 jotta	
keskusta	näkyy.
Kaupungin johdon	 ja	luottamus-
johdon	 tulee	 ottaa	 tiukempi	 ote	
joka	 koituu	 korsolaisten	 ja	 ym-
päristön	 asukkaiden	 hyväksi.	
Tähän	 työhön	 haastan	 mukaan	
kaikki	tulevat	korsolaiset	päättäjät.	
Hankkeelle	 antaa	 uusia	mahdolli-
suuksia	 yksityishenkilöiden	 toi-
mesta	perustettu	Korson	Kyläneu-
vosto	 jossa	 ovat	 kaikki	 puolueet	
edustettuna	ja	johon	kaikkien	kor-
solaisten	on	mahdollista	osallistua.

On niin surullista	 verrata	 Kor-
son	 keskustaa	 muihin	 Vantaan	
keskuksiin	ja	vaikka	Keravan	kes-
kustaan..	Korson	keskustan	kehit-
täminen	on	jumiutunut	täysin.	Jos	
tontinomistajat	eivät	löydä	yhteistä	
kantaa,	voisi	Vantaa	käyttää	lakien	
suomia	mahdollisuuksia.	

Korsoon uusia tuulia, ei ratikkaa

Suunnittelualue uuden pohjaksi yli radan.

Kiint.Oy:n puheenjohtaja Jouko Koskinen on puhujapöntössä kun Lumon lukion rehtori 
Kaarina Koivistoinen muuraa peruskiveä 19.10.2001.

Korson keskustaa helmikuussa 2021, tämänkö haluamme jatkuvan?


