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KORSON KYLÄNEUVOSTON UUTISKIRJE 7 / 2021  

1. KORSON KYLÄNEUVOSTON IV YLEISKOKOUS  
Korson Kyläneuvoston IV yleiskokous pidettiin ti 23.11.2021 verkossa TEAMS kokouksena. 
Kokouksen pöytäkirja katsottavissa Kyläneuvoston verkkosivuilla kohdassa kokoukset.   

2. RITVA BÄCKSTÖMIN BLOGI VANTAA-KERAVA HYVINVOINTIALUEESTA 
JA ALUEVALTUUSTOVAALEISTA 2022 

Lue Ritvan blogi tästä. 

3. KORSON KYLÄNEUVOSTOLLE SAAPUNEET ALOITTEET  

Kyläneuvoston IV yleiskokouksessa käsitetiin seuraavat aloitteet: 
Aloitteiden tarkempi sisältö katsottavissa Kyläneuvoston verkkosivuilla kohdassa 
kokoukset. Aloitteet näkyvät sekä esityslistassa että pöytäkirjassa.  
 
17 / 2021 Roskakorien ilmeinen puute ärsyttää 
Korson Kyläneuvosto päätti, että aloite lähetetään Vantaan kaupungille 
palautejärjestelmän kautta tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten.  
Vantaan kaupungin vastaus tuodaan seuraavaan Kyläneuvoston kokoukseen.  
 
18 / 2021 Rollaattoriliuska ei toimi Korson asemalla 
Todettiin että Vantaan kaupunki oli lähettänyt aloitteen Rata- ja talohuolto RTH oy:lle. 
Korson Kyläneuvosto päätti, että ollaan vielä yhteydessä RTH OY:n 
asiakaspalveluun.  
 

http://www.korsonkylaneuvosto.fi/
https://www.korsonkylaneuvosto.fi/kokoukset/
https://www.korsonkylaneuvosto.fi/l/tama-on-blogiteksti-jossa-on-kuvia3/
https://www.korsonkylaneuvosto.fi/kokoukset/
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19 / 2021 Oikea ekopiste Peakfin Areenalle  
Korson Kyläneuvosto päätti, että aloite lähetetään tiedoksi ja toimenpiteitä varten 
yritykselle, joka hoitaa Korson Urpiaisentie 11 ekopistettä. Yrityksen nimi on RINKI 
Oy ja osoite https://rinkiin.fi/  .  
 
20/ 2021 Keskustan julkisivukuvan parantaminen  
Korson Kyläneuvosto päätti, että aloite lähetetään tiedoksi ja mahdollisia 
toimenpiteitä varten Vantaan kaupungille palautejärjestelmän kautta sekä tiedoksi ja 
mahdollisia toimenpiteitä varten korsolaisille Vantaan kaupungin 
luottamushenkilöille.  
 

21/ 2021 Sillan kaiteet kevyen liikenteen väylällä 
Korson Kyläneuvoston toimitus päätti, että aloite lähetetään tiedoksi ja toimenpiteitä 
varten Vantaan kaupungille palautejärjestelmän kautta. Toimitus käy katsomassa 
paikan ja ottamassa valokuvia tilanteesta ennen aloitteen lähettämistä Vantaan 
kaupungille. 

PÖYDÄLLE JÄTETTY ALOITE 9 / 2021 Leppäkorven uusi nuorten kuntoutuskeskus  
Korson kyläneuvoston päätti, että Korson Kyläneuvosto ehdottaa Vantaan 
kaupungille selvityksen tekemistä Familar-konsernin (asuntolaa suunnitteleva yritys) 
päihdeongelmaisten nuorten tukiyksiköiden hoidon onnistumisesta sekä haitoista 
ympäristölle. Selvityksen pohjalta on mahdollista arvioida tämän tyyppisten 
yksiköiden perustamisen tarkoituksenmukaisuus Vantaalle. Vaihtoehtona 
tarkasteltava kaupungin itse hallinnoimien pienempien yksiköiden perustaminen 
tarkoitukseen sopiville alueille. 

Jan Axberg varmistaa vielä kenelle vaikuttajille ja virkamiehille aloite ensisijaisesti 
lähetetään. 

 

4. KORSON KYLÄNEUVOSTON TOIMITUKSEN TÄYDENTÄMINEN 
Vihreitten edustaja Korson Kyläneuvoston toimituksessa vaihtui. IV 
yleiskokous valitsi Kyläneuvoston toimitukseen vihreitten asettaman uuden 
edustajan Mira Stenin. Onnittelut Miralle.  

 

https://rinkiin.fi/
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5. UUDET ALUEVALTUUSTOT VALITAAN 23.1.2022 
 
Tammikuussa 2022 järjestetään uudet vaalit eli Hyvinvointialueiden 
aluevaltuustovaalit. Puolueiden ehdokasasettelut ovat käynnissä ja ehdokkaat ja 
ehdokasnumerot vahvistetaan vasta joulukuun 23. päivä.  

• Ennakkoäänestys kotimaassa 12. – 18.1.2022.  

• Vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022.  

• Aluevaltuustot aloittavat työnsä 1.3.2022.  
 

”Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja 
varajäsenet valitaan aluevaaleilla. Vaalit ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset ja 
vaaleissa on yhtäläinen äänioikeus. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta. 
Aluevaalit toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa vuodesta 2025 
lukien. Ensimmäiset aluevaalit toimitetaan kuitenkin erillisinä vaaleinaan 
sunnuntaina 23.1.2022. ”  
 
Lue Ritva Bäckströmin blogi aluevaaleista.  
 

 
 
Lisätietoa https://vaalit.fi/aluevaalit . Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen 
aluevaltuustoon valitaan 69 valtuutettua. 
 
YLE kokosi listan mistä kaikesta aluevaltuustot päättävät 
https://yle.fi/uutiset/3-12114191 . 

 

 
6. KORSON KYLÄNEUVOSTON SEURAAVA KOKOUS 

Seuraava Korson Kyläneuvoston V yleiskokous päätettiin pitää ke 16.2.2022 klo 18.30 
verkossa.  

 
 
 

https://www.korsonkylaneuvosto.fi/l/tama-on-blogiteksti-jossa-on-kuvia3/
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7. HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 2022   
Korson Kyläneuvoston toimitus toivottaa kaikille Kyläneuvoston jäsenille ja uutiskirjeen 
tilaajille rauhaisaa loppuvuotta 2021 sekä valoisaa uutta vuotta 2022.  

 

 

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
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