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www.korsonkylaneuvosto.fi 
 
KORSON KYLÄNEUVOSTON UUTISKIRJE 2 / 2022  

1. ALUEVAALIEN TULOKSET 2022 
  
Tammikuussa 2022 järjestettiin uudet vaalit eli Hyvinvointialueiden 
aluevaltuustovaalit. 
Vantaa-Keravan hyvinvointialueen aluevaltuustoon valittiin 69 valtuutettua. 
ALUEVAALIEN VIRALLISET TULOKSET OIKEUSMINISTERIÖN SIVUILTA . 
 
Korsolaiset eri puolueiden ehdokkaat löydät Kyläneuvoston verkkosivuilta.  

KATSO MENIKÖ EHDOKKAASI LÄPI TÄÄLTÄ. 
Korsolaista ehdokkaista aluevaltuustoon valittiin 

SDP - Matilda Stirkkinen ja Jouko Lindtman 
Vihr - Vaula Norrena ja Eve Rämö 
PS - Mika Niikko ja Tuukka Saimen 

 
Aluevaltuustot aloittavat valmistelutyönsä 1.3.2022.  
Hyvinvointialueet aloittavat virallisesti 1.1.2023.  

 

 

 

http://www.korsonkylaneuvosto.fi/
https://tulospalvelu.vaalit.fi/AV-2022/fi/val04.html?fbclid=IwAR2NSBAGwXDtpSKCPBPJ7EJxcMOj2erXsCwyAKC29D0gVE9L0uv8fTFYbvY
https://www.korsonkylaneuvosto.fi/valtuutetut/
https://vaalit.yle.fi/av2022/fi/tulospalvelu/municipalities/92
https://vaalit.yle.fi/av2022/tulospalvelu/counties/4/candidates/143
https://vaalit.yle.fi/av2022/tulospalvelu/counties/4/candidates/119
https://vaalit.yle.fi/av2022/tulospalvelu/counties/4/candidates/47
https://vaalit.yle.fi/av2022/tulospalvelu/counties/4/candidates/53
https://vaalit.yle.fi/av2022/tulospalvelu/counties/4/candidates/469
https://vaalit.yle.fi/av2022/tulospalvelu/counties/4/candidates/483
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2. KORSOLAISET ALUEVALTUUSTOON VALITUT 

 

 

3. VANTAAN JA KERAVAN HYVINVOINTIALUEEN VALMISTELUT 

Vantaa Keravan hyvinvointialueen toimintaa on valmisteltu viime vuoden 2021 
elokuusta lähtien. Valmisteluista on vastannut VATE eli väliaikainen 
valmistelutoimielin puheenjohtajana Timo Aronkytö Vantaan kaupungilta. 
 
Eri puolueiden valtuustoryhmät järjestäytyivät tammikuun 2022 lopulla. 
Puolueet ovat valinneet omat neuvottelijansa valituista aluevaltuutetuista. 
Poliittisissa neuvotteluissa sovitaan aluevaltuuston ja sen alaisten toimielinten 
paikkojen jakautumisesta vaalitulosten mukaisesti. 
 
Puolueiden johto vahvistanee paikkojen valinnat helmikuun lopulla ja 
lopullisesti hyvinvointialueen valtuuston puheenjohtajistosta, lautakunnista ja 
niiden puheenjohtajista päätetään Vantaan ja Keravan 
hyvinvointialueen valtuuston ensimmäisessä kokouksessa ti 8.3.2022. 
 

https://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/talous_ja_strategia/hankkeet_ja_projektit/sosiaali-_ja_terveydenhuollon_toimiala/vantaa_kerava_sote/valiaikainen_valmistelutoimielin__vate_
https://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/talous_ja_strategia/hankkeet_ja_projektit/sosiaali-_ja_terveydenhuollon_toimiala/vantaa_kerava_sote/valiaikainen_valmistelutoimielin__vate_
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Sen jälkeen alkaa hyvinvointialueen eri toimintojen valmistelut. Vantaan ja 
Keravan hyvinvointialue aloittaa virallisesti toimintansa 1.1.2023.  
 
Vantaan ja Keravan aluevaltuuston toimintaa voi seurata tarkemmin tilaamalla 
hyvintointialueen UUTISKIRJEEN.    

 

 

4. KORSON KYLÄNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 
Korson Kyläneuvoston toimitus keskusteli myös Kyläneuvoston vuoden 2022 
toimintasuunnitelmasta ja hyväksyi sen esitettäväksi Kyläneuvoston 
yleiskokoukselle helmikuussa.  
 
Korson Kyläneuvoston toimintasuunnitelma 2022 sisältää osiot: 

• Jäsenet 

• Puolueet 

• Aloitteet 

• Yleiskokoukset 

• Toimitus 

• Viestintä 

• Tapahtumat 

• Varainhankinta 

• Korsolaiset verkostot 

• Aluedemokratiamalli  

• Korson Kyläneuvoston säännöt 

 

Toimituksen esitys Korson Kyläneuvoston toimintasuunnitelmaksi 
2022 on liitteenä 2 ja tarkoitettu Kyläneuvoston jäsenille tässä vaiheessa 
tiedoksi.  

 
Kommentit ja lisäykset sekä ehdotukset toimintasuunnitelmaan ovat 
tervetulleita ja ne voi lähettää sähköpostilla päätoimittajalle 
ari.tammi@gmail.com .  

Lopullisen toimintasuunnitelman 2022 hyväksyy Korson Kyläneuvoston 
yleiskokous 1/2022 helmikuun 16. päivä klo 18.30 verkkokokouksessaan. 
Kutsu tähän tulee erikseen kaikille Kyläneuvoston jäsenille.  

 

 

 

https://stats.sender.net/forms/aOPrYb/view
mailto:ari.tammi@gmail.com
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5. KORSON KYLÄNEUVOSTON SEURAAVA YLEISKOKOUS ke 16.2. 
Seuraava Korson Kyläneuvoston yleiskokous 1/2022 päätettiin pitää ke 16.2.2022 klo 
18.30 verkossa. Kokouksen asialista lähetetään kaikille Korson Kyläneuvoston jäsenille 
viikkoa ennen kokousta eli ensi viikolla.  
 
Ellet ole vielä Korson Kyläneuvoston jäsen liity jäseneksi täällä. 
 
Aloitteita ja ideoita yleiskokoukselle voi lähettää myös Korson Kyläneuvoston sivuilla 
kohdassa REMONTTIKULMA.  

 
 
 

6. VANTAAN KAUPUNGIN UUSI OSALLISUUSOHJELMA 2022 – 2025 ja 
KORSON KYLÄNEUVOSTO 

Vantaan kaupungin uusi osallisuusohjelma on valmistunut ja se on menossa 
helmi-maaliskuussa Vantaan kaupunginvaltuustoon hyväksyttäväksi.  
 
Osallisuusohjelman tiivistetty esittely sekä Osallisuusohjelman laajempi versio 
ja taustapaperi täällä.  

 

 
 
 

https://www.korsonkylaneuvosto.fi/tietoa-meista/
https://www.korsonkylaneuvosto.fi/tuotteet/
https://osallistuvavantaa.fi/p/3b8y9m4ghf8b
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Korson Kyläneuvosto mainitaan myös kyseisessä taustapaperissa: 
 
Taustadokumentissa s. 16 maininta: 
"Toimenpide: 
Tuemme paikallista asukasaktiivisuutta. 
Keräämme hyviä toimintatapoja nykyisistä asukasliikkeistä, luomme mallin 
kaupungin osallistumiselle ja tuelle sekä kokeillemme uusia tapoja edistää 
alueellista osallisuutta. 
 
Kaupungin päämääränä on tukea asukkaiden aktiivisuudesta syntyvää 
paikallista yhteistyötä kaupunkilaisten, virkahenkilöiden ja 
luottamushenkilöiden välille. Yhteistyön tavoitteena on tuottaa 
kiinnostusta vaikuttamiseen omaan lähiympäristöön ja kaupunkiin.  
 
Keräämme hyviä toimintatapoja nykyisistä asukasliikkeistä kuten Korson 
Kyläneuvostosta, Myyrmäki-liikkeestä ja MarjaVerkosta 
(Kivistö). Kartoitamme ja kontaktoimme paikallisia asukasliikkeitä myös muilla 
alueille. 

 
Kehitämme mallin kaupungin osallistumiselle ja tuelle. Mallissa kuvaamme 
prosessit ja roolit kaupungin osallistumiselle, tunnistamme resurssitarpeet 
sekä listaamme hyviä toimintatapoja ja kuvailemme paikallista yhteistyötä 
edistävät ja mahdollistavat tekijät.  
 
Teemme pieniä kokeiluja olemassa olevien asukasliikkeiden 
kanssa. Esimerkiksi tuemme Korsossa luottamushenkilöiden ja 
asukkaiden verkoston - Korson Kyläneuvoston - vakiintumista ja 
luomme vuorovaikutuspinnan kyläneuvoston ja viranhaltijoiden välille." 

 

   https://osallistuvaVantaa.fi 

 

 

7. POIMINTOJA KORSON KYLÄNEUVOSTON KEVÄÄN 2022 TOIMINNASTA 
 
Korson Kyläneuvoston toimintasuunnitelmassa ehdotetaan, että toimitus 
kokoontuu parin viikon välein verkossa ja Kyläneuvoston yleiskokous joka 
toinen kuukausi.  
 

https://osallistuvavantaa.fi/
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Jäsenmäärää ja Uutiskirjeen tilaajien määrää pyritään kasvattamaan 25%, 
tällä hetkellä Korson Kyläneuvostossa on 125 jäsentä ja Uutiskirjeen tilaajia 
44.  
 
Maalis-huhtikuussa pyritään järjestämään korsolaisten toimijoiden eli 
järjestöjen ja Korson Kyläneuvoston tapaaminen. Tavoitteena vahvistaa 
korsolaisten toimijoiden yhteistyötä sekä ottaa valmisteluun Korson yhteinen 
Floran päivän juhla, pidetään tosin la 14.5.2022. 
 
Korson Kyläneuvosto pyrkii järjestämään myös Vantaan kaupungin Korsosta 
vastaavien virkamiesten ja Kyläneuvoston luottamushenkilöiden ja jäsenten 
välisen tapaamisen. Tavoitteena helpottaa ja selkeyttää Kyläneuvoston 
aloitteiden lähettämisosoitteita sekä vaikuttavuutta.  
 
 

 

8. AURINKOISTA KEVÄTTÄ  
 

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/

