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KORSON KYLÄNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 2022 

 

Korson Kyläneuvosto perustettiin maaliskuussa 2021. Toiminta tapahtuu pääosin 

verkossa sekä verkkosivuston www.korsonkylaneuvosto.fi että verkkokokousten 

avulla. Myös kasvokkain tapaamisia pyritään koronatilanteen salliessa järjestämään 

muutaman kerran vuodessa.  

Korson Kyläneuvoston toiminta 2022 sisältää osiot: 

- Jäsenet 

- Puolueet 

- Aloitteet 

- Yleiskokoukset 

- Toimitus 

- Viestintä 

- Tapahtumat 

- Varainhankinta 

- Korsolaiset verkostot 

- Aluedemokratiamalli  

- Korson Kyläneuvoston säännöt 

 

Jäsenet 

Kuka tahansa 15 -vuotta täyttänyt korsolainen voi liittyä Korson Kyläneuvoston 

jäseneksi.  

Jäsenyyden hyväksyy Korson Kyläneuvoston yleiskokous. Jäsenet voivat tehdä 

aloitteita ja ideoida toimintaa korsolaisten hyväksi. Jäsenet saavat Korson 

Kyläneuvoston uutiskirjeen sekä kutsut Kyläneuvoston yleiskokouksiin ja 

tapahtumiin suoraan omaan sähköpostiinsa. Jäsenet voivat opiskella ja harjoitella 

Korson Kyläneuvoston verkkosivuilla ja tapahtumissa osallistumista ja vaikuttamista 

alueellisella tasolla.  

Korson Kyläneuvoston jäsenmäärää (125 jäsentä joulukuun alussa 2021) pyritään 

kasvattamaan 25 prosentilla vuoden 2022 aikana. Sama tavoite koskee Korson 

Kyläneuvoston uutiskirjeen tilaajia (41 tilaajaa joulukuun 2021 alussa). 

 

Aloitteet 

Korson Kyläneuvostolle voi lähettää aloitteita suoraan sähköpostilla Kyläneuvoston 

toimituksen jäsenille tai suoraan verkossa 

http://www.korsonkylaneuvosto.fi/
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www.korsonkylaneuvosto.fi/remonttikulma. Kyläneuvoston toimitus valmistelee 

aloitteet Korson Kyläneuvoston yleiskokoukselle, joka puolestaan hyväksyy tai 

hylkää aloitteet ja niille ehdotetut toimenpiteet. Tarvittaessa yleiskokous äänestää 

aloitteista läsnäolevien yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.  Korson Kyläneuvoston 

tekemiä aloitteita ja niiden etenemistä seurataan ja toimitus raportoi Kyläneuvoston 

yleiskokoukselle aloitteiden etenemisestä ja lopputuloksista. Tavoitteena on kerätä 

myös Korson Kyläneuvoston sivuille aloitteiden menestystarinat kaikkien luettavaksi.  

 

Korson Kyläneuvoston yleiskokoukset 

 

Korson Kyläneuvoston yleiskokoukset pidetään noin kahden kuukauden välein 

verkossa. Yleiskokous hyväksyy Kyläneuvoston säännöt, niiden muutokset, 

toimintakertomuksen, toimintasuunnitelman, uudet aloitteet, uudet jäsenet, uudet 

tapahtumat ja vahvistaa Kyläneuvoston toimituksen kokoonpanon. Kyläneuvoston 

toimitus valmistelee asiat Korson Kyläneuvoston yleiskokoukselle. Kokousten välillä 

jäsenet voivat osallistua Korson Kyläneuvoston toimintaan verkkosivujen kautta sekä 

saada uutiskirjeistä tietoa Korson aluetta koskevista tapahtumista ja hankkeista.  

 

Korson Kyläneuvoston toimitus 

Kyläneuvoston yleiskokous hyväksyy toimituksen jäsenet, jotka ovat Korsossa 

toimivien poliittisten puolueiden edustajia. Toimituksessa on paikka jokaiselle 

puolueelle.  

Toistaiseksi edustajana Korson Kyläneuvoston toimitukseen ovat ilmoittaneet 

puolueista SDP, Kokoomus, Vihreät, Perussuomalaiset, Vasemmistoliitto, Kristillis-

demokraatit sekä Keskusta.  

Korson Kyläneuvoston toimituksen tehtävät: 

- vastaa www.korsonkylaneuvosto.fi sivuston sisällöstä ja toiminnasta 

- valmistelee aloitteet Korson Kyläneuvoston yleiskokouksen päätettäväksi 

- valmistelee Korson Kyläneuvoston tapahtumat ja kutsuu jäseniä niitä toteuttamaan 

- organisoi Kyläneuvoston yhteiset kampanjat kuntavaalien, aluevaalien ja 

eduskuntavaalien yhteydessä 

- vastaa Korson Kyläneuvoston aloitteiden seurannasta  

- pitää yhteyttä oman puolueensa Vantaan kaupungin luottamushenkilöihin Korson 

asioiden edistämiseksi 

- pitää yllä Korson Kyläneuvoston suhteita korsolaisiin ja vantaalaisiin verkostoihin 

http://www.korsonkylaneuvosto.fi/remonttikulma
http://www.korsonkylaneuvosto.fi/
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Viestintä 

Korson Kyläneuvoston viestintä tapahtuu pääosin verkossa. Tärkein kanava on 

verkkosivusto www.korsonkylaneuvosto.fi , mitä toimitetaan jatkuvasti. Korson 

Kyläneuvoston toimitus julkaisee myös uutiskirjettä, joka lähetetään jäsenistölle 

sekä uutiskirjeen tilanneille sähköpostilla noin 10 kertaa vuodessa.  

Korson Kyläneuvosto julkaisee myös pieniä uutisia korsolaisissa some ryhmissä, 

kuten Puskaradio Korsossa sekä ryhmässä Korso. Vaalien yhteydessä käytetään 

myös printtimainoksia mm. Korso-lehdessä sekä Vantaan Sanomissa. Viestinnästä 

päävastuun kantaa Korson Kyläneuvoston toimitus ja päätoimittaja.  

 

Varainhankinta 

Korson Kyläneuvosto hakee toiminta-avustusta Vantaan kaupungilta sekä 

tapahtuma-avustusta Korson Kyläjuhlien järjestämiseen Floran päivänä 13.5.2022.  

Korson Kyläneuvosto hakee avustusta myös paikallisen aluedemokratiamallin 

kehittämiseen ja generoimiseen yleispäteväksi malliksi.  

 

 

Korsolaiset verkostot 

Korson Kyläneuvosto jatkaa hyvien suhteiden rakentamista korsolaisiin toimijoihin ja 

verkostojen avainhenkilöihin.  

Kyläneuvosto järjestää helmikuussa 2022 Korson Kyläneuvoston ja korsolaisten 

järjestöjen yhteisen illan,  

missä käsitellään mm. mahdollista Korson Järjestöparlamentin perustamista, mitä 

Kyläneuvosto koordinoi.  

Tavoitteen on estää lukuisten korsolaisten yhteisöjen päällekkäistä toimintaa sekä 

mahdollistaa tapahtumien järjestämisen myös yhteistyönä eri toimijoiden kesken.  

 

 

http://www.korsonkylaneuvosto.fi/


4 
 

Korsossa toimii tällä hetkellä lukuisia järjestöjä. Näistä esimerkkeinä ovat: 

 

 

Tapahtumat 

Korson Kyläneuvoston vuoden 2022 tapahtuma- ja toimintakalenteri: 

 

Tammikuu 

- Kyläneuvoston toimituksen kokous 

- Verkkosivuston uutisointi 

- Alkuvuoden uutiskirje 

- Aluevaalien kampanja ”Korsolainen – äänestä korsolaista!” 

- Vantaan kaupungin osallisuustyöntekijöiden tapaaminen 

 

Helmikuu 
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- Kyläneuvoston toimituksen kokous  

- Verkkosivuston uutisointi  

- Kyläneuvoston I yleiskokous 2022 

- Korsolaisten verkostojen tapahtuma 

- Kyläneuvoston uutiskirje 2/ 2022 

 

Maaliskuu 

- Kyläneuvoston toimituksen kokous  

- Verkkosivuston uutisointi  

- Kyläneuvoston uutiskirje 3/ 2022 

- Vantaan kaupungin osallisuustyöntekijöiden tapaaminen 

 

Huhtikuu 

- Kyläneuvoston toimituksen kokous   

- Verkkosivuston uutisointi  

- Kyläneuvoston II yleiskokous 2022 

- Korsolaisten verkostojen tapahtuma – Seuraparlamentin perustava kokous 

- Kyläneuvoston uutiskirje 4/ 2022 

- Kyläjuhlien 13.5. valmistelu 

 

Toukokuu 

- Kyläneuvoston toimituksen kokous  

- Verkkosivuston uutisointi  

- Korson Kyläjuhlat 13.5.2022 yhteistyössä korsolaisten järjestöjen kanssa 

- Kyläneuvoston uutiskirje 5/ 2022 

- Vantaan kaupungin osallisuustyöntekijöiden tapaaminen 

 

Kesäkuu 

- Kyläneuvoston toimituksen kokous   

- Verkkosivuston uutisointi  

- Kyläneuvoston III yleiskokous 2022 

- Kyläneuvoston uutiskirje 6/ 2022 

 

Heinäkuu 

- Kyläneuvoston toimituksen kokous   

- Verkkosivuston uutisointi 
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Elokuu 

- Kyläneuvoston toimituksen kokous   

- Verkkosivuston uutisointi 

- Virkamiestapaamisen valmistelu 

 

Syyskuu 

- Kyläneuvoston toimituksen kokous   

- Verkkosivuston uutisointi  

- Kyläneuvoston IV yleiskokous 2022 

- Kyläneuvoston ja Korsossa työtä tekevien Vantaan kaupungin työntekijöiden 

tapaaminen 

- Kyläneuvoston uutiskirje 7/ 2022 

 

 

 

Lokakuu 

- Kyläneuvoston toimituksen kokous   

- Verkkosivuston uutisointi  

- Kyläneuvoston V yleiskokous 2022 

- Seminaari aluedemokratiamallista yhdessä Vantaan kaupungin kanssa 

- Kyläneuvoston uutiskirje 8/ 2022 

Marraskuu 

- Kyläneuvoston toimituksen kokous   

- Verkkosivuston uutisointi  

- Vaikuttamistaitojen ja aloitteiden seminaari Kyläneuvoston jäsenille  

- Kyläneuvoston uutiskirje 9/ 2022 

 

Joulukuu 

- Kyläneuvoston toimituksen kokous   

- Verkkosivuston uutisointi  

- Kyläneuvoston VI yleiskokous 2022 

- Kyläneuvoston uutiskirje 10/ 2022 
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Aluedemokratiamalli 

 

Korson Kyläneuvosto pyrkii toiminnassaan kehittämään samalla myös yleistä 

alueellisen osallistumisen ja vaikuttamisen digitaalista aluedemokratiamallia. Mallia 

pyritään kehittämään osana Vantaan kaupungin osallisuushanketta 2022 – 2025. 

Korson Kyläneuvoston digitaalinen aluedemokratiamalli pyritään saamaan yhdeksi 

pilotiksi tähän Vantaan kaupungin malliin.  

Digitaalisen aluedemokratiamallin tavoitteet: 

 

 

Ydinteemana on osallistuminen ja vaikuttaminen eri verkkokanavien kautta. 

Pääkanava on Kyläneuvoston verkkosivusto www.korsonkylaneuvosto.fi , mikä 

sisältää aloitteiden, ideoinnin ja palautteiden tekemisen, helpon liittymisen 

Kyläneuvoston jäseneksi, vaikuttamistaitojen kehittämisen, Kyläneuvoston 

kokouksiin osallistumisen ja niistä tiedon saamisen (esityslistat ja pöytäkirjat), 

Vantaan Korsoa koskevista hankkeista tiedottamisen, Vantaan kaupunginvaltuuston 

ja hallituksen sekä muiden korsolaisten luottamushenkilöiden esittelyt ja 

yhteydenpitomahdollisuuden, toimituksen jäsenten esittelyt ja jatkuvan uutisvirran.  

 

Digitaalista aluedemokratiamallia kehitetään säännöllisessä yhteistyössä Vantaan 

kaupungin osallisuustyöntekijöiden kanssa.   

 

http://www.korsonkylaneuvosto.fi/
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Terveisin  

Korson Kyläneuvoston toimitus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


