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www.korsonkylaneuvosto.fi 
KORSON KYLÄNEUVOSTON YLEISKOKOUS 1 / 2022 
TEAMS ke 16.2.2022 KLO 18.30 – 20.00. 
Läsnä Mira Sten, Merja-Liisa Vasarainen, Jussi Järvinen, Timo Jelekäinen, Markku 
Naumanen, Pirkko Tillonen, Kati Pajunen, Sirkku-Liisa Niemi, Soile Inkeri Atacocugu, Ari 
Tammi ja Jan Axberg.  

 

Pöytäkirja 

 

1. KOKOUKSEN AVAUS - pj. Markku Naumanen PS  

- edellisen kokouksen pöytäkirja.  
- kokouksen esityslistan vahvistaminen 
 
Puheenjohtaja Markku Naumanen avasi kokouksen. Hyväksyttiin edellisen kokouksen 
pöytäkirja sekä vahvistettiin esityslista hieman laajennettuna.  
 

2. KORSON KYLÄNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2021 

Toimituksen jäsen Ari Tammi SDP esitteli toimintakertomuksen.  

PÄÄTÖSESITYS 
Hyväksytään toimintakertomus esitetyssä muodossa.  

PÄÄTÖS 
Hyväksyttiin toimintakertomus esitetyssä muodossa. 

http://www.korsonkylaneuvosto.fi/
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3. KORSON KYLÄNEUVOSTOLLE SAAPUNEET UUDET ALOITTEET  
Toimituksen jäsen Jussi Järvinen Kesk. esitteli asian.  

3.1. ALOITE 1 / 2022   Rekolan purosta lajisto- ja metsätyyppiarvio 

Korson Kyläneuvostolle on saapunut 8. helmikuuta uusi aloite: 
 
 

Asian otsikko Rekolan purosta lajisto ja metsätyyppi arvio 

Kerro mikä asia pitää korjata ja 
miksi? 

Laine, Jarmo O 
 
Hei 
Teen ehdotuksen kyläneuvostolle. Rekolan purosta ja sen 
reuna-alueista tehtäisiin lajisto ja metsätyyppi arvio. 

Siinä harvinaisia lehtoja ja ehkä lajistoa. Rekolan puro 
harvinainen savialueen puro ja mahdollinen lohen / 
taimenen kutujoki. 
Lajistollisesti ja metsätyypiltään arvokkaat alueet laitettaisiin 
Metso-suojeluun tai muulla tavalla suojeluun, että ne 
säästyisivät kaava, rakentamis- ym. muutoksilta. 
 
Jarmo Laine MMM jarmo.laine@helsinki.fi  

  

PÄÄTÖSESITYS 

Korson Kyläneuvoston toimitus esittää, että asiasta keskustellaan yleiskokouksessa ja 
lähetetään aloite Kyläneuvoston toimitukselle valmisteltavaksi ja lähetettäväksi Vantaan 
kaupungille.   

PÄÄTÖS 

Korson Kyläneuvosto päätti lähettää aloitteen Kyläneuvoston toimitukselle 
valmisteltavaksi ja lähetettäväksi Vantaan kaupungille ajatuksella, että vuonna 2004 
tehty Rekolan puron lajisto ja metsätyyppi arvio päivitetään.   

 

 

 

 

 

 

mailto:jarmo.laine@helsinki.fi
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3.2. ALOITE 2 / 2022 Pohjois-Nikimäen Joenrannan perusparannus 
 
 

Päivämäärä: 13.02.2022 12:15 

Idean nimi tai otsikko: Pohjois-Nikimäen Joenrannan perusparannus 

Kerro idea ja perustele se: Kulkureittien parantaminen Pitkäsiimalta 
joenrantaan, esteetön kulku. Tällä hetkellä 
suojatiet ovat melko turvattomat ja talvella kulku 
ei onnistu lainkaan. 
 
Jokivarren siistiminen olisi myös paikallaan, sekä 
voisi rakentaa jalankulku sillan joen yli 
Leppäkorventien ja Ravuntien välille. Lisäksi 
alueelle voisi tehdä viihtyisiä nurmialueita, 
penkkejä pöytineen sekä ulkoliikuntapaikan, ehkä 
jopa uimalaiturin. 
 
Alue on jo nyt erittäin suosittu ulkoilupaikka 
Pohjois-Nikinmäkeläisille, ja sen kunnostaminen 
asukasmäärän kasvaessa parantaisi entisestään 
kaupunginosan vetovoimaa. 

Idean lähettäjän sähköposti: petttu@gmail.com 

 
PÄÄTÖSESITYS 

Korson Kyläneuvoston toimitus esittää, että asiasta keskustellaan yleiskokouksessa ja 
lähetetään aloite Kyläneuvoston toimitukselle valmisteltavaksi.  

PÄÄTÖS 

Korson Kyläneuvosto päätti lähettää aloitteen Kyläneuvoston toimitukselle 
valmisteltavaksi ja lähetettäväksi Vantaan kaupungille. 

 

 

 

 

mailto:petttu@gmail.com
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3.3. ALOITE 3 / 2022 Nikinmäen Kukkameri -meluvallin maisemointi 

Päivämäärä: 13.02.2022 12:58 

Asian otsikko: Nikinmäen Kukkameri -meluvallin maisemointi 

Kerro mikä asia pitää korjata ja 
miksi?: 

Nikinmäkeen tulisi saada kukkia ja maisemoida 
nyt rikkakasveja ja vesakkoa kasvava meluvalli 
 
Ehdotan sipulikukka istutuksia Nikinmäen 
Sipoontien viereiseen meluvalliin, joka nyt kasvaa 
pujoa, lupiinia ja vesakkoa. 
 
Meluvalli on pinnaltaan jyrkkä, joten siihen ei voi 
laittaa nurmea, mutta esimerkiksi tiheästi 
istutettavat sipulikasvit sopisivat alueelle hyvin. 
 
Istutukset voidaan tehdä, vaikka yhteisöllisenä 
taidetalkoilla. 

 
Mira.sten@elisanet.fi 

 
PÄÄTÖSESITYS 

Korson Kyläneuvoston toimitus esittää, että asiasta keskustellaan yleiskokouksessa ja 
lähetetään aloite Kyläneuvoston toimitukselle valmisteltavaksi. 

PÄÄTÖS 

Korson Kyläneuvosto päätti lähettää aloitteen Kyläneuvoston toimitukselle 
valmisteltavaksi ja lähetettäväksi Vantaan kaupungille. 

 

 

 

 

 

 

mailto:Mira.sten@elisanet.fi
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3.4. ALOITE 4 / 2022 Lasten ilmaiset harrastukset 
 

Päivämäärä: 13.02.2022 23:13 

Asian otsikko: Lasten ilmaiset harrastukset 

Kerro mikä asia pitää korjata ja 
miksi?: 

Alueella pitäisi olla pikkulapsille/ vanhemmille 
ilmaisia muskareita, jumppia, liikunnallista 
toimintaa. Lisäksi voisi olla vanhusten ja lasten 
yhteinen kerho. Näin saisimme yhtenäistä 
toimintaa ja arvokasta oppimista ihmisten kesken. 
Kaikilla ei ole mummoja ja vaareja. 

Lähettäjän sähköposti: minna.inkinen@icloud.com  

 

 

 

PÄÄTÖSESITYS 

Korson Kyläneuvoston toimitus esittää, että asiasta keskustellaan yleiskokouksessa ja 
lähetetään aloite Kyläneuvoston toimitukselle valmisteltavaksi ja kartoitetaan tilanne 
Korson alueelta.  

 

PÄÄTÖS 

Korson Kyläneuvosto päätti lähettää aloitteen Kyläneuvoston toimitukselle 
valmisteltavaksi tavoitteena kartoittaa maksuttomat lasten harrastusmahdollisuudet 
Korsossa. Asia voidaan ottaa esille myös Korson järjestöfoorumissa huhtikuussa.  

 

 

 

 

 

mailto:minna.inkinen@icloud.com
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4. ALUEVAALIEN TULOKSET, KORSOLAISET ALUEVALTUUSTOON VALITUT JA 
ALUEVALTUUSTON LUOTTAMUSELINTEN VALMISTELUT. 
Asian piti esitellä Korson Kyläneuvoston jäsen ja aluevaltuustoon Korsosta valittu Jouko 
Lindtman SDP, mutta hänelle tuli este osallistua kokoukseen. Jouko Lindtman esitti 
toiveen, että esittely siirretään seuraavaan huhtikuun Korson Kyläneuvoston 
yleiskokoukseen. 
Vantaan ja Keravan hyvinvointialuevaalien tulokset esim. täältä 
https://vaalit.yle.fi/av2022/fi/tulospalvelu/counties/4 . 

 
Aluevaltuuston paikkajako 

 
 

https://vaalit.yle.fi/av2022/fi/tulospalvelu/counties/4


7 
 

Vantaan ja Keravan aluevaltuustoon valittiin Korsosta kuusi ehdokasta. 

 

PÄÄTÖSESITYS 

Korson Kyläneuvoston toimitus esittää, että käydään asiasta keskustelu ja merkitään asia 
muutoin tiedoksi.  

PÄÄTÖS 
 
Korson Kyläneuvosto päätti siirtää asian esittelyn kokonaan seuraavaan 
yleiskokoukseen huhtikuulle.  

 

5. KORSON KYLÄNEUVOSTON SUHDE VANTAAN JA KERAVAN 
HYVINVOINTIALUEEN TOIMINTAAN? 
  
Korsolaiset luottamushenkilöt löydät parhaiten Kyläneuvoston sivuilta kohdasta KORSON 
LUOTTAMUSHENKILÖT https://www.korsonkylaneuvosto.fi/korson-luottamushenkilot/ . 
Kaupunginhallituksessa on kolme korsolaista edustajaa ja kaupunginvaltuustossa kuusi 
varsinaista ja neljä varajäsentä. Aluevaltuustoon valittiin siis kuusi korsolaista. 
Hyvinvointialueen lautakuntiin ja muihin luottamustehtäviin valitut selviävät aluevaltuuston 
kokouksessa 8.3.2022. 
 
Toimituksen jäsen Jan Axberg KD esitteli asian: 

https://www.korsonkylaneuvosto.fi/korson-luottamushenkilot/
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”Vantaa ja Kerava muodostavat vuoden 2023 alusta alkaen yhdessä hyvinvointialueen, joka vastaa sosiaali- 
ja terveyspalveluiden sekä pelastuspalveluiden järjestämisestä.  

Vantaan ja Keravan alueella kehittämiskärjiksi on valittu neuvonta ja asiakasohjaus, vastaanottopalvelut, 
lasten nuorten ja perheiden palvelut sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut.  

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue palvelee noin 275 000 asukasta, ja työllistää noin 4 300 työntekijää 
vuoden 2023 alusta alkaen.   

• Viihtyisä Korso ei tarkoita pelkästään viihtyisää asuinympäristöä vaan myös hyvinvoivia 
asukkaita.   

• Monella saattaa olla huoli yksinäisestä naapuristaan tai lähialueella pyörivistä 
päihdeongelmaisista tai oireilevista lapsista.  

• Korson kyläneuvosto tarjoaa hyvän foorumin nostaa esille myös sosiaali- ja terveyspuolen 
asioita rappusten ja puuttuvien roskisten lisäksi.  

• Ehdotankin, että Kyläneuvosto ottaa rajapinnaksi nykyisen kumppanimme Vantaan 
kaupungin lisäksi myös Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen valtuutetut, lautakuntien 
jäsenet ja virkamiehet. ” 

 
Asiasta käytiin laaja keskustelu.    

PÄÄTÖSEHDOTUS 

Merkitään asia tiedoksi ja kirjataan mahdolliset päätökset Kyläneuvoston suhteesta 
aluevaltuustoon sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueeseen.  

PÄÄTÖS 

Korson Kyläneuvosto päätti, että se luo mahdollisimman hyvät suhteet Vantaan ja 
Keravan hyvinvointialueen luottamuselimiin ja luottamushenkilöihin sekä 
virkamiehiin.  
 

6. KORSON KYLÄNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 2022 

Toimituksen jäsen Ari Tammi SDP esitteli toimintasuunnitelman. 

PÄÄTÖSESITYS 

Korson Kyläneuvoston toimitus esittää, että Kyläneuvoston yleiskokous 
hyväksyy Kyläneuvoston toimintasuunnitelman 2022. 

 

PÄÄTÖS 
Korson Kyläneuvosto päätti hyväksyä Korson Kyläneuvoston 
toimintasuunnitelman 2022. 

 

 
 



9 
 

7. KORSON KYLÄNEUVOSTON JA VANTAAN KAUPUNGIN 
TAPAAMINEN 1.2.2022 

 

Toimituksen jäsen Merja-Liisa Vasarainen KOK esitteli asian. 
Vantaan kaupungin ja Korson Kyläneuvoston toimitus tapaavat säännöllisesti ja 
keskustelevat aluevaikuttamisesta ja sen eri muodoista. Tapaamisia pidetään 
säännöllisesti kuten ti 5.10.2021 ja ti 16.11. sekä nyt 1.2.2022 osoittavat.  
Kyläneuvostoa edustaa tapaamisissa aina osa Korson Kyläneuvoston toimituksen 
jäsenistä.   

Tiistain tapaamisessa käytiin läpi Vantaan kaupungin tulevaa osallisuusohjelmaa 
Osallistuva Vantaa 2022 – 2025. Teemaa esitteli myös kaupungin uusi 
osallisuuskoordinaattori Arttu Antila 9.2.2022 Kyläneuvoston toimituksen kokouksessa.  
 
Ohjelma kokonaisuudessaan löytyy verkosta osoitteesta osallistuvavantaa.fi sivuilta, 
tarkemmin https://osallistuvavantaa.fi/p/3b8y9m4ghf8b . 
 
Osallisuusohjelman taustadokumentissa s. 16 on 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." 

 

PÄÄTÖSESITYS 

Keskustellaan ohjelmasta ja sen tuomista mahdollisuuksista Korsossa. Merkitään tiedoksi 
Vantaan kaupungin ja Korson Kyläneuvoston tapaamiset. 

 

PÄÄTÖS 

Korson Kyläneuvosto päätti merkitä tiedoksi Vantaan kaupungin ja Korson 
Kyläneuvoston tapaamiset ja päätti myös että vuorovaikutusta jatketaan vastaavalla 
tavalla.  

 

https://osallistuvavantaa.fi/p/3b8y9m4ghf8b
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8. KORSON KYLÄNEUVOSTON TOIMINTA-AVUSTUSHAKEMUS 
VANTAAN KAUPUNGILLE VUODELLE 2022 

Kyläneuvoston toimituksen jäsen Mira Sten VIHR esitteli asian.  
Mikäli haetaan avustusta ensimmäistä kertaa, tulee hakemuksen 
yhteydessä toimittaa liitteenä:  
- säännöt, https://www.korsonkylaneuvosto.fi/tietoa-meista/  
- tieto tilinomistajasta, - toimituksen jäsen  
Timo Jelekäinen-  
- toimintasuunnitelma 2022 (kohta 6.) ja  
- talousarvio vuodelle 2022. - liitteenä 
Jos avustus myönnetään, tulee käyttöselvityksen yhteydessä toimittaa 
toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus 
avustuksen käytöstä. 

Mira Sten esitteli myös vuoden 2022 toiminnan edellyttämän työtuntimäärän 
eriteltynä toimituksen ja päätoimittajan työtehtävillä sekä tapahtumien 
valmisteluun käytettävillä työtunneilla. Vuoden 2022 Korson Kyläneuvoston 
toiminnan työtuntiarvio on yhteensä yhteensä 786 tuntia. Päätoimittaja ja 
toimitus ovat valmiina tekemään 50 % tunneista talkoilla. Avustusta haetaan 
vantaan kaupungilta 393 työtunnin kattamiseen a 20 e eli yhteensä 7860 
euroa.  

Lisäksi haetaan kiinteät kulut kuten verkkokustannukset 455 e, markkinointi 
900 euroa ja tilaisuuksien kahvitarjoilut 1000 e, yhteensä 2355 euroa. 

 
PÄÄTÖSESITYS 

Korson Kyläneuvoston toimitus esittää, että Korson Kyläneuvosto lähettää 
Vantaan kaupungille toiminta-avustushakemuksen 28.2.2022 mennessä ja 
valtuuttaa toimituksen laatimaan hakemuksen liitteineen.  

 
 
PÄÄTÖS 

Korson Kyläneuvosto päätti, että Korson Kyläneuvosto lähettää 
Vantaan kaupungille toiminta-avustushakemuksen 28.2.2022 mennessä 
ja valtuutti toimituksen laatimaan hakemuksen liitteineen. 

 

 

 

 
 

https://www.korsonkylaneuvosto.fi/tietoa-meista/
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9. KORSON KYLÄNEUVOSTON KEVÄÄN 2022 TAPAHTUMIA  

Toimituksen jäsen Ari Tammi SDP esitteli lyhyesti kevään tärkeimmät 
tapahtumat: 

- toimituksen kokoukset 9.2., 2.3., 6.4., 27.4., 4.5. ja 8.6.  
- Kyläneuvoston yleiskokoukset 16.2., 27.4. ja 15.6. 
- Kyläneuvoston Uutiskirjeet kerran kuukaudessa 
- Kyläneuvoston jäsenten ja korsolaisten virkamiesten tapaaminen 23.4. 
- huhtikuussa Korsolaisten verkostojen tapahtuma – Järjestöparlamentin 
perustava kokous 
- Korson Kyläjuhlat la 14.5.2022 yhteistyössä korsolaisten järjestöjen kanssa 

 

PÄÄTÖSESITYS 
Korson Kyläneuvoston toimitus esittää, että asia merkitään tiedoksi.  

 

PÄÄTÖS 

Korson Kyläneuvosto päätti merkitä asian tiedoksi.  

 

10. MUUT ASIAT  
- Vantaan kaupungin Korsoa koskeva UUTISKIRJE 
https://www.anpdm.com/newsletterweb/4746504B76404B5B4671494759/444
35C4B7840425146784144584671  
Puheenjohtaja ilmoitti asian jäsenistölle tiedoksi.  
 

10.a. RAHASTONHOITAJAN VALINTA 
Vantaan kaupungille lähetettävään toiminta-avustukseen vaaditaan ilmoitus 
Korson Kyläneuvoston rahastonhoitajasta. Toimituksen jäsen Timo 
Jelekäinen 180962 on lupautunut Korson Kyläneuvoston rahastonhoitajaksi.  
Korson Kyläneuvoston rahastonhoitajan nimissä olevaa tiliä OP FI52 5542 
2320 3740 44 hallinnoi rahastonhoitaja.  

PÄÄTÖSEHDOTUS 
Korson Kyläneuvoston toimitus ehdottaa, että valitaan Korson Kyläneuvoston 
rahastonhoitajaksi toimituksen jäsen Timo Jelekäinen.  

PÄÄTÖS 

Korson Kyläneuvosto päätti valita Korson Kyläneuvoston 
rahastonhoitajaksi toimituksen jäsen Timo Jelekäisen. 

 

https://www.anpdm.com/newsletterweb/4746504B76404B5B4671494759/44435C4B7840425146784144584671
https://www.anpdm.com/newsletterweb/4746504B76404B5B4671494759/44435C4B7840425146784144584671
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10.B. TOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA  
Vantaan kaupunginhallituksen jäsen Visa Tammi lupautunut 
toiminnantarkastajaksi.  

PÄÄTÖSEHDOTUS  
Korson Kyläneuvoston toimitus ehdottaa, että valitaan Korson Kyläneuvoston 
toiminnantarkastajaksi Vantaan kaupunginhallituksen jäsen Visa Tammi. 

PÄÄTÖS 
Korson Kyläneuvosto päätti valita Korson Kyläneuvoston 
toiminnantarkastajaksi Vantaan kaupunginhallituksen jäsen Visa 
Tammen. 

10.C LIIKE NYT edustajan hyväksyminen Korson Kyläneuvoston 
toimitukseen.  

Liike Nyt on valinnut edustajakseen KATI PAJUSEN. 

 

PÄÄTÖSEHDOTUS 
Korson Kyläneuvoston toimitus ehdottaa, että valitaan Kati Pajunen Liike Nyt 
Korson Kyläneuvoston toimituksen jäseneksi.  

PÄÄTÖS 
Korson Kyläneuvosto päätti valita Kati Pajusen, Liike Nyt, Korson 
Kyläneuvoston toimituksen jäseneksi. 
 
11. KORSON KYLÄNEUVOSTON SEURAAVA YLEISKOKOUS  
Korson Kyläneuvoston II yleiskokous 2022 pidetään ke 27.4. klo 18.30. Kutsu 
lähetetään kaikille Korson Kyläneuvoston jäsenille, joita tällä hetkellä 130. 
Verkon sijasta päätettiin pyrkiä kokoontumaan kasvotusten Korson 
asukastilassa.  

  
 
12.  KOKOUKSEN PÄÄTÖS 

Puheenjohtaja Markku Naumanen PS päätti kokouksen kello 19.47. 


