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Korson Kyläneuvoston UUTISKIRJE 3/2021  
29.6.2021 

1. KUNTAVAALIEN TULOKSET 2021 

Vantaalla puolueiden kannatus kuntavaaleissa jakautui näin: 
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Korsosta Vantaan kaupunginvaltuustoon 
valittiin neljä ehdokasta:  

 
Matilda Stirkkinen 
SDP  

                                                                                                
Mika Niikko 
PS 

 
Tuukka Saimen  
PS 

 
Eve Rämö  
Vihreät  

 
Korsolaisten ehdokkaiden saamat äänet voit tarkistaa 
tästä osoitteesta: 
Kirjoita hakuun ehdokkaan nimi! 

https://vaalit.yle.fi/kv2021/fi/regions/2/municipalities/92#candidates
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Koko maan kuntavaalitulokset 
oikeusministeriön sivuilta.  
 
Vantaan kaupunginvaltuuston kokoonpano 
täällä. 
 
Vantaan äänestysprosentti oli 48,4, mutta Korsossa äänesti 

52,5 prosenttia korsolaisista! Tosin esimerkiksi Mikkolassa 

äänestysaktiivisuus jäi 36,2 prosenttiin.  

 

Korsolaiset lautakuntien jäsenten tiedot selviävät 

myöhemmin.  

 

2. KORSON ELOJUHLAT ELOKUUN 28. PÄIVÄ  

Korson Kyläneuvosto ja Korso Seura järjestävät yhdessä 
elokuun viimeisenä lauantaina 28.8. elojuhlat klo 13 - 15 
Lumon edustalla.  
 
Korson Kyläneuvoston jäseniä kaivataan elojuhliin 
talkoolaisiksi erilaisiin hommiin.  
Jos haluat olla mukana rakentamassa Korson omaa 
yhteisöllistä elojuhlaa, niin ilmoittaudu sähköpostilla 
ari.tammi@gmail.com  ja kerro millaista talkootyötä voisit 
tehdä. 
 

https://tulospalvelu.vaalit.fi/KV-2021/
https://vaalit.yle.fi/kv2021/fi/regions/2/municipalities/92#council
mailto:ari.tammi@gmail.com
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Elojuhlien alustava ohjelma: 

KORSON ELOJUHLAT 

La 28.8.2021 klo 13 – 15 LUMOn edustalla 
 

Tervetuloa  
Merja-Liisa Vasarainen – Korson Kyläneuvosto  

Trubaduuri Jii  
Vantaan kaupungin tervehdys  

Trubaduuri Jii 
Korson Kyläneuvoston esittely  

www.korsonkylaneuvosto.fi 
Päätoimittaja Ari Tammi 

*** 
Tanssiryhmä Tanhua - Korson eläkkeensaajat 

Vantaan kaupunginvaltuuston korsolaisten edustajien tervehdys 
- Matilda Stirkkinen, SDP ja Mika Niikko, PS  ja Eve Rämö, Vihreät? 

Nuorten bändi  
Vantaan Nuorisovaltuuston korsolainen edustajan tervehdys 

Korso seuran tervehdys  
Puheenjohtaja Irja Ruohonen 

Haitarimusiikkia ja yhteislaulua  
*** 

Korson mieskuoron konsertti 
Lisäksi lapsille ohjelmaa – kasvomaalausta - ongintaa – arpajaiset 

TERVETULOA 
 

 
 

Korson Elojuhlat järjestää 
KORSON KYLÄNEUVOSTO ja KORSO-SEURA  

sekä korsolaiset järjestöt ja aktiivit 

http://www.korsonkylaneuvosto.fi/
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2. KORSON KYLÄNEUVOSTON YLEISKOKOUS 3/2021  

Korson Kyläneuvoston kolmas yleiskokous pidetään elokuussa jälkipuoliskolla. 

Asialistalla on yleiskatsaus Korson Kyläneuvoston tilanteesta, korsolaisten 

lähettämät uudet aloitteet, elojuhlien ohjelman viimeistely sekä 

avustusanomukset Vantaan kaupungille.  

Kantaa pitää ottaa muun muassa uusiin korsolaisten aloitteisiin, kuten kirjaston 

koneiden käyttöaikoihin, Leppäkorven uuteen kuntoutuskeskukseen sekä 

Kirsikkapuistoon Korson Ankkalammen yhteyteen. 

Uusia aloitteita ja ehdotuksia Korson kehittämiseksi voi tehdä osoitteessa 

www.korsonkylaneuvosto.fi kohdassa REMONTTIKULMA.  

 

Korson Kyläneuvoston kolmanteen yleiskokoukseen kutsutaan kaikki 99 

Kyläneuvoston jäsentä. Kutsu lähetetään elokuun alussa. Mikäli koronatilanne 

mahdollistaa voidaan kokoontua myös kasvotusten Ruusupaviljongissa tai Korson 

keskustan asukastilassa. 

Korson Kyläneuvoston toisen yleiskokouksen pöytäkirjasta saa hyvän kuvan 

edellisen kokouksen aloitteista ja niiden kohtalosta. Pöytäkirja löytyy Korson 

Kyläneuvoston verkkosivuilta kohdasta Kokoukset eli  

https://www.korsonkylaneuvosto.fi/kokoukset/ .  

 

 

 

3. KORSON KYLÄNEUVOSTON JÄSENTEN TOIVEET 

 

Korson Kyläneuvostoon liityttäessä kysytään kaikilta, miksi haluat liittyä Korson 

Kyläneuvoston jäseneksi. Tässä kyläneuvoston jäsenen Tiina Kivistön näistä 

vastauksista tekemä tiivistelmä: 

”Vaikuttaminen ja oman asuinalueen kehittäminen on tärkeää useimmille 

yhdistykseen liittyneille. Korso koetaan mainettaan parempana asuinpaikkana. 

Korso on koti, toistui useammassakin vastauksessa. Myös hellyttäviä 

rakkaudentunnustuksia Korso sai osakseen, eikä syyttä.  

Korsolaisten aktiivisuus näkyy. Korson Facebook ryhmää pidetään yhtenä 

esimerkkinä modernista tavasta vaikuttaa alueen asioihin. Kyläneuvoston jäsenet 

http://www.korsonkylaneuvosto.fi/
https://www.korsonkylaneuvosto.fi/kokoukset/
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haluavat osallistua kehitystyöhön. Eri puolueiden jäsenten ja muiden toimijoiden 

välinen vuorovaikutus koetaan tarpeelliseksi. Useita kuntavaaliehdokkaita on 

liittynyt Korson kyläneuvostoon. Tätä kautta halutaan saada suora vaikutuskanava 

ja yhteys kaupungin päättäjiin. Aloitteiden eteenpäin vieminen pitää saada 

helpommaksi. Asioita saadaan eteenpäin yhteistyön voimalla. 

Koulujen ja liikuntatilojen kehittämin on vastaajille tärkeää. Myös joitakin palveluita 

toivottaisiin alueelle lisää. Ympäristöstä ja luonnosta huolehtiminen mainitaan 

yhtenä tavoitteena. Samoin alueen turvallisuuden lisääminen koetaan tärkeäksi.  

Virkakoneiston mahdollisuutta huomata pieniä epäkohtia asuinalueilla parantaa, 

kun asioiden esiin nostamiselle on kyläneuvoston kaltainen väylä. Tätä kautta 

halutaan saada myös tietoa kaupungin aluettamme koskevista päätöksistä. 

Korsossa viihtyy niin lintubongari kuin Korsoon casinoa ”Casino di Corsoa” 

haaveileva kaveriporukkakin, yhteistä kaikille on halu olla mukana vaikuttamassa. 

Toukokuun loppuun 2021 mennessä Korson Kyläneuvostoon oli kahdessa 

kuukaudessa liittynyt 95 vaikuttamisesta ja oman kotipaikan yhteisten asioiden 

hoidosta kiinnostunutta korsolaista jäsentä. ” 

- Tämä on niin hyvä idea, että haluan olla alusta lähtien mukana 

kehittämässä aluedemokratiaa yli puoluerajojen! 

 

- Hieno hanke. Yhteistyössä on voimaa. Toivottavasti saamme 

tämän avulla tehtyä kaikille paremman Korson.  

- Haluan vaikuttaa ruohonjuuritasolla Korson asukkaiden 

hyvinvointiin. Haluan tuoda esille myös pieniä epäkohtia, jotka 

ovat helposti korjattavissa. Näitä epäkohtia ei virkamiehistö 

huomaa, jos ei asu alueella. 

 

- Korso on tärkeä ja rakas asuinalueeni. Korso on aiheetta 

laiminlyöty ja syrjitty alue, joka tarvitsee äänensä kuuluviin ja 

ystäviä ylemmältä tasolta Vantaalla. 
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4. HYVÄÄ KESÄÄ 

Korson Kyläneuvoston toimitus toivottaa kaikille Kyläneuvoston jäsenille ja 

uutiskirjeen tilaajille erittäin mukavaa ja aurinkoista kesää.  

 

Ystävällisin terveisin  

Ari Tammi 
Korson Kyläneuvosto -sivuston päätoimittaja 

040 353 7228, ari.tammi@gmail.com  

www.korsonkylaneuvosto.fi  

ja Korson Kyläneuvoston toimitus 

 

 
 

 

mailto:ari.tammi@gmail.com
http://www.korsonkylaneuvosto.fi/

