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KORSON KYLÄNEUVOSTON  

TOIMINTAKERTOMUS 2021 

 

 

www.korsonkylaneuvosto.fi 

 
Korson Kyläneuvoston toiminta alkoi helmikuussa 2021. Ensimmäinen 

suunnittelukokous pidettiin verkossa keskiviikkona 17.2.2021. Kokoukseen osallistui 

Korsossa toimivien puolueiden edustajia ja yhdessä päätettiin aloittaa Korson oman 

aluedemokratiahankkeen toiminta.  Ensimmäiseen johtokuntaan eli 

verkkotoimitukseen valittiin Ritva Bäckström VAS, Timo Jelekäinen SDP, Merja-Liisa 

Vasarainen KOK, Jan Axberg KD, Markku Naumanen PS ja Ari Tammi SDP. Työnimenä 

oli Korson Valtuusto. Verkossa järjestettiin kuitenkin nimikilpailu ja voittajaksi 

valikoitui liki 100 ehdotuksen joukosta Korson Kyläneuvosto. Kyläneuvoston nimi 

vahvistettiin Korson Kyläneuvoston ensimmäisessä virallisessa yleiskokouksessa 

maaliskuussa 2021. Korson Kyläneuvosto toimii täysin verkossa – tavoitteena on 

luoda toimiva digitaalinen aluedemokratiamalli. Puolessa vuodessa Korson 

Kyläneuvostoon on liittynyt 125 korsolaista jäsentä ja 44 uutiskirjeen tilaajaa.  

KORSON KYLÄNEUVOSTON YLEISKOKOUKSET 

Korson Kyläneuvosto kokoontui verkossa tapahtuvaan yleiskokoukseensa yhteensä 

neljä kertaa. Yleiskokouksen esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävinä Korson 

Kyläneuvoston verkkosivuilla kohdassa KOKOUKSET. Yleiskokous hyväksyy 

Kyläneuvoston säännöt, aloitteet, toimituksen jäsenet ja ohjaa koko Korson 

http://www.korsonkylaneuvosto.fi/
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Kyläneuvoston toimintaa. Korson Kyläneuvoston säännöt liitteenä 1.  

Säännöt verkossa https://www.korsonkylaneuvosto.fi/tietoa-meista/ . 

ALOITTEET 

Korsolaiset tekivät yhdeksässä kuukaudessa 21 aloitetta, jotka käsiteltiin Korson 

Kyläneuvoston yleiskokouksissa. Aloitteista suuri osa on toteutettu, osa on vielä 

Vantaan kaupungin valmistelussa. Aloitteiden seuranta tapahtuu Kyläneuvoston 

sivuilla www.korsonkylaneuvosto.fi .  

KORSON KYLÄNEUVOSTON TOIMITUS 

Kyläneuvoston verkkotoimitus on käytännössä myös Kyläneuvoston hallitus, joka 

valmistelee asiat Kyläneuvoston yleiskokoukselle sekä päättää ja uutisoi 

ajankohtaisista asioista jäsenille.  Kaikki suurimmat Korsossa vaikuttavat puolueet (7 

kpl) kuten SDP, KOK, PS, VAS, KD, Kesk. ja Vihreät ovat valinneet oman edustajansa 

verkkotoimitukseen.  

 

Verkkotoimituksen päätehtävät: 

o Kyläneuvoston kokousten valmistelu ja asioiden esittely 

o Kyläneuvostolle saapuneiden aloitteiden valmistelu ja eteenpäin toimittaminen 

o aloitteiden seuranta ja eteenpäin vieminen Vantaan kaupungin rattaissa 

o Kyläneuvoston viestintä ja markkinointi oman puolueen verkostoissa 

Verkkotoimituksen kokoonpano: 

 

https://www.korsonkylaneuvosto.fi/tietoa-meista/
http://www.korsonkylaneuvosto.fi/


3 
 

Verkkotoimituksen ja Korson Kyläneuvoston verkkosivuston päätoimittajana on 

toiminut TL, FM Ari Tammi. 

 

Päätoimittajan tärkeimmät tehtävät: 

o www.korsonkylaneuvosto.fi sivuston päivitys 

o sivuston artikkelit ja jutut, valokuvat 

o jäsenrekisterin hoito, toukokuussa 2021 yhteensä 93 jäsentä, vuoden lopussa 125  

o Kyläneuvoston uutiskirjeiden valmistus ja lähettäminen 

o Aloitteiden kerääminen 

o Aloitteiden perusteluiden hankinta  

o Aloite-ehdotusten muokkaaminen ja viimeistely 

o some markkinointi 

o Kyläneuvoston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat 

o Yhteydenpito Vantaan kaupungin toimielinten ja virkamiesten kanssa 

o Yhteydenpito Vantaan medioitten kanssa 

o Viestintä Kyläneuvoston jäsenille, poliitikoille ja korsolaisille 

 

Päätoimittajan ja toimituksen välinen yhteistyö on sujunut kitkatta. Korson 

Kyläneuvoston toimitus on kokoontunut vuoden 2021 kuluessa liki kaksi kertaa 

kuukaudessa heinäkuuta lukuun ottamatta yhteensä 16 kertaa.  

 

YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA 

Yhteistyö Vantaan kaupungin ja paikallisten toimijoiden kanssa on alusta lähtien 

ollut hyvä.  

Korson Kyläneuvoston toimituksen edustajat ovat tavanneet Vantaan kaupungin 

osallisuuspalveluiden edustajat kaupunkikulttuuritoimialan viestintäpäällikkö Lauri 

Majurin ja osallisuusasiantuntija Mari Lehtoruusun yhteensä neljä kertaa. Teemana 

on ollut alueellisen digitaalisen demokratian vahvistaminen ja sen kehittäminen 

yleiseksi osallisuusmalliksi Vantaalla.  

Tavoitteena on ollut saada myös Korson Kyläneuvoston toimintamalli pilotiksi ja 

osaksi uutta 2022 alkavaa Vantaan virallista osallisuusohjelmaa.  

 

MUU TOIMINTA 

Korson Kyläneuvosto järjesti syksyllä 2022 kaikille avoimen yleisötilaisuuden Korson 

asukastilassa 26.10.2021 teemana KORSON KYLÄNEUVOSTON JA KORSOLAISTEN 

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN ILTA. Tapahtumaan osallistui 31 korsolaista ja ideana oli 
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tavata Vantaan kaupungin hallinnon eri tasojen korsolaisia luottamusmiehiä.  

 

Tilaisuudessa käytiin läpi Vantaan kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen sekä 

muutaman lautakunnan tehtävät. Esittelijöinä olivat luottamuselinten korsolaiset 

edustajat.  

Timo Jelekäinen SDP ja Markku Naumanen PS  lausuivat korsolaiset tervetulleiksi ja 

juonsivat illan. Visa Tammi SDP kertoi aluksi kaupunginhallituksen tehtävistä. Vaula 

Norrena Vihr, Niilo Kärki PS sekä Matilda Stirkkinen SDP valottivat monipuolisesti 

kaupunginvaltuuston toimintaa. Tapani Mäkinen kommentoi ja kertasi ansiokkaasti 

Korson keskustan kehittämissuunnitelmat sekä niiden kohtalot viimeksi kuluneiden 

liki 50 vuoden ajalta. 

Loviisa Kaartokallio KD esitteli kaupunkikulttuurilautakunnan sekä Jan Axberg 

kaupunkiympäristölautakunnan toimintaa. Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan 

tehtävistä ja toimista kertoivat Eve Rämö Vihr., Matilda Stirkkinen SDP sekä Jussi 

Järvinen Kesk. Korson ja muunkin Vantaan ongelmana on suuri ammattitaitoisten 

varhaiskasvattajien sekä opettajien puute. 
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Korson asioista keskusteltiin innokkaasti. Tilaisuus kesti yli kaksi tuntia. Yhteinen 

tapaaminen kertoi sujuvasti eri puolueiden edustajien halusta tehdä yhdessä työtä 

Korson ja korsolaisten hyväksi. Ystävällisyys ja sen myötä yhteisöllisyys huokuivat 

kyläneuvoston jäsenten sekä korsolaisten luottamushenkilöiden puheista. Korson 

Kyläneuvoston toiminta sai kiitosta osallistujilta. 

 

Korsolaiset Vantaan kaupunginhallituksen kuusi edustajaa sekä lautakuntien ja 

toimikuntien korsolaiset luottamusmiehet esitellään Korson Kyläneuvoston sivuilla 

osoitteessa https://www.korsonkylaneuvosto.fi/korson-luottamushenkilot/ . 

 

KORSON KYLÄNEUVOSTON JÄSENET 

Korson Kyläneuvostoon on liittynyt vuoden 2021 kuluessa yhteensä 125 jäsentä.  

Jäsenet ovat antaneet toiminnasta kiittävää palautetta. Kyläneuvoston jäsen Tiina 

Kivistö tiivisti jäsenten liki sata kommenttia näin: 

 
Korson kyläneuvoston jäsenten kommentteja 

Korson kyläneuvoston liittymisilmoituksen yhteydessä pyydettiin ilmoittautujia kertomaan muutamilla 

sanoilla omista ajatuksistaan perustettavan yhdistyksen tavoitteista.  

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 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.  

 

https://www.korsonkylaneuvosto.fi/korson-luottamushenkilot/
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KORSON KYLÄNEUVOSTON TOIMINTAIDEA 

• Silta verkossa äänestäjän ja valtuutetun välillä  

• Jokainen yli 15 –vuotias korsolainen voi liittyä kyläneuvoston jäseneksi 

puoluekannasta riippumatta – eri puolueiden edustajia myös mukana  

• Korson Kyläneuvostossa korsolainen 

o Saa tietoa Korsoa koskevista valtuustoasioista, uutiskirjeet 

o Voi tehdä aloitteen – mikä viedään yhdessä eteenpäin 

o Voi keskustella ja äänestää omista tai valtuutettujen aloitteista 

o Voi olla yhteydessä omaan kaupunginvaltuutettuunsa tai muuhun 

luottamushenkilöön jatkuvasti 

o oppii demokratiataitoja ja osallistuu vaikuttamiseen sekä oman 

kotialueensa asioiden kehittämiseen 

• Korsolainen saa Korson Kyläneuvoston avulla äänensä kuuluviin  

o Ennen vaalia 

o Vaalien jälkeen koko valtuustokauden ajan 

 

REMONTTIKULMA – matalan kynnyksen vaikuttamismahdollisuus 

Korson Kyläneuvoston yksi toiminta-alue verkossa on Remonttikulma – minne 

korsolainen voi kirjoittaa ideansa tai aloitteensa ja toimittaa sen Korson 

Kyläneuvoston käsiteltäväksi.  

Remonttikulman työkalut: 

• Kirjoita remontoitava asia ja perustele miksi asia pitää korjata 

• Kerätään yhdessä argumentit asian tueksi 

• Moderaattori tekee asiasta aloitteen – joka viedään Korson Kyläneuvoston 

äänestettäväksi 

• Äänestyksessä hyväksytty aloite lähetetään eteenpäin 

o Valtuustolle / Kaupunginhallitukselle 

o Lautakunnalle 

o Asianomaiselle kaupungin virkamiehelle  

   Remonttikulma https://www.korsonkylaneuvosto.fi/tuotteet/ 

 

https://www.korsonkylaneuvosto.fi/tuotteet/
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KUNTAVAALIKAMPANJA 

 

Kuntavaalien yhteydessä Korson Kyläneuvoston toimitus organisoi alkukesästä 

erillisen kampanjan KORSOLAINEN ÄÄNESTÄ KORSOLAISTA.  

Mukana olivat kaikkien eri puolueiden edustajat.  

Kampanjan mainosta jaettiin Korso-lehdessä sekä sosiaalisen median sivuilla Korson 

omissa eri ryhmissä.  

 

 

KORSON KYLÄNEUVOSTON TOIMINTAYMPÄRISTÖ 
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Korson Kyläneuvoston toiminnan ytimessä ovat aktiivisesti toimitetut verkkosivut 

sekä uutiskirjeet jäsenistölle ja jäsenten Kyläneuvostolle lähettämät ideat ja aloitteet 

oman kotiympäristönsä kehittämiseksi.  

Aloitteiden teemoja ovat olleet esimerkiksi: 

 

 

Kyläneuvoston toimitus valmistelee aloitteet Kyläneuvoston yleiskokouksen 

käsiteltäväksi sekä lähettää hyväksytyt aloitteet Vantaan kaupungin 

luottamuselimiin tai virkamiehille tai suoraan hyvin toimivaan Vantaan kaupungin 

palautejärjestelmään. Aloitteiden seuranta tapahtuu yleiskokouksissa sekä 

uutiskirjeissä.  

 

TALOUS 

Korson Kyläneuvoston vuoden 2021 perustaminen ja toiminta ovat tapahtuneet 

täysin vapaaehtoisin voimin sekä kuluihin pientä kolehtia keräämällä.  

Tilanne ei tältä osin ole kestävä. 

Kyläneuvoston avaintoimijoiden työstä pitäisi voida maksaa pieni kulukorvaus tai 

kokouspalkkio. Samaten verkkosivuston sekä tapahtumien kulut pitäisi voida 

lähitulevaisuudessa saada kolehdinkeruuta kestävämmälle pohjalle.  
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Vantaalla 12.1.2022 

 

             Ari Tammi 

 

 

LIITE 1 

 

KORSON KYLÄNEUVOSTON SÄÄNNÖT 
hyväksytty Korson Kyläneuvoston 

perustavassa kokouksessa 
23. maaliskuuta 2021 

KORSON KYLÄNEUVOSTON SÄÄNNÖT 
1.  
Korson Kyläneuvostoon voi liittyä jäseneksi kuka tahansa 15 vuotta 
täyttänyt korsolainen. 
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2. 
Kyläneuvoston jäsenet voivat osallistua Korson Kyläneuvoston kokouksiin 
ja käyttää kokouksissa puhe-, äänestys- ja aloiteoikeutta. 
3. 
Korson Kyläneuvoston jäsenet ja muut korsolaiset voivat myös muina 
aikoina osallistua, tehdä aloitteita ja ideoida Kyläneuvoston verkkosivuilla. 
4. 
Korson Kyläneuvosto kutsutaan kokoon sähköpostiin tulevalla 
kokouskutsulla. Kutsun ja kokouksen esityslistan lähettää jäsenille Korson 
Kyläneuvoston toimitus. Jäsenet voivat ehdottaa asioita kokouksen 
esityslistalle. 
5. 
Korson Kyläneuvoston kokouksissa keskustellaan ja päätetään 
korsolaisten aloitteiden ja ideoitten valmistelusta sekä viimeistellyn 
aloitteen lähettämisestä Vantaan kaupungin valtuustoon, 
kaupunginhallitukseen, lautakuntaan tai kaupungin viranhaltijalle. 
6.  
Korson Kyläneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan verkkosivuilla 
kohdassa KOKOUKSET. 
7.  
Korson Kyläneuvoston kokousten puheenjohtajana toimii Kyläneuvoston 
toimituksen jäsen kukin vuorollaan. 
8.  
Korson Kyläneuvosto kokoontuu tarpeen mukaan verkossa tai kasvotusten. 
9.  
Korson Kyläneuvoston toimitus päättää jäsenten hyväksymisestä ja 
erottamisesta. Toimitus valmistelee asiat Kyläneuvoston päätettäväksi ja 
huolehtii päätösten toimeenpanosta. 
10. 
Korson Kyläneuvostossa noudatetaan netikettiä ja hyviä tapoja. Netiketillä 
tarkoitetaan internetissä noudatettavia käytöstapoja. Internetissä pätevät 
kaikki arkielämän käyttäytymissäännöt ja lait. 
11.  
Korson Sosiaalidemokraattinen Työväenyhdistys hoitaa Kyläneuvoston 
maksuliikenteen toiminnan alkuvaiheessa. 
 
KORSON KYLÄNEUVOSTON SÄÄNNÖT JA SÄÄNTÖMUUTOKSET HYVÄKSYY 
KORSON KYLÄNEUVOSTON KOKOUS. 
SÄÄNTÖEHDOTUKSIA JA KOMMENTTEJA TAI KORJAUKSIA OTTAA 
SIVUSTON TOIMITUS VASTAAN SÄHKÖPOSTILLA ari.tammi@gmail.com. 
 
 

mailto:ari.tammi@gmail.com
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KORSON KYLÄNEUVOSTON TOIMITUS 1.5.2021 
Korson Kyläneuvoston toimituksen muodostavat päätoimittaja Ari Tammi 
- SDP 
sekä puolueiden valitsemat kuntavaaliehdokkaat Korsosta: 
SDP - Timo Jelekäinen 
KOK - Merja-Liisa Vasarainen 
PS - Markku Naumanen 
KD - Jan Axberg 
VAS - Ritva Bäckström 
VIHR - Annukka Majanto 
KESK - Jussi Järvinen 
 


