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www.korsonkylaneuvosto.fi 
 
KORSON KYLÄNEUVOSTON UUTISKIRJE 3 / 2022  

1. KORSOLAISTEN JÄRJESTÖJEN JA VIRKAMIESTEN TAPAAMINEN 
5.4.2022 KLO 18.30 Korson asukastilassa   
 

ARVOISA KORSOLAINEN TOIMIJA 

Korson Kyläneuvosto www.korsonkylaneuvosto.fi vie eteenpäin korsolaisten aktiivien ja yhdistystenkin 

tekemiä aloitteita Vantaan kaupungin hallinnolle tai asiasta päättävien kaupungin virkamiesten pöydille. 

Kyläneuvosto järjestää eri toimijoiden pyynnöstä yhteisen tilaisuuden KORSO NYT JA TULEVAISUUDESSA, 

missä Korson alueesta vastaavat Vantaan kaupungin virkamiehet, Kyläneuvoston jäsenet sekä Korsossa 

toimivien järjestöjen aktiivit voivat tavata toisiaan.  

KORSO NYT JA TULEVAISUUDESSA 

- tilaisuus järjestetään Korson asukastilassa, Korsontie 2, 2. krs., ti 5.4.2022 klo 18.30 alkaen.  

Tapaamisen päätavoite on tutustua kasvotusten korsolaisiin toimijoihin ja alueesta vastaaviin kaupungin 

virkamiehiin. Samalla voidaan vaihtaa muutama sana Korsoa koskevista lähiajan suunnitelmista sekä 

Korson kyläjuhlien toteuttamisesta toukokuussa tai elokuussa.  

Mukaan on lupautunut korsolaisia Vantaan kaupungin luottamushenkilöitä, alueen virkamiehiä sekä 

järjestötoimijoita.  

 

Myös Sinä olet lämpimästi tervetullut tilaisuuteen.  

http://www.korsonkylaneuvosto.fi/
http://www.korsonkylaneuvosto.fi/
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Tilaisuuden ohjelma klo 18.30  

• Tervetulosanat, Korson Kyläneuvoston ja Vantaan kaupunginhallituksen jäsen Visa Tammi 

• Osallisuuskoordinaattori Arttu Antila, Vantaan kaupunki 

• Virkamiesten ja vastuualueitten esittelyt 
o Aluearkkitehti Mari Jaakonaho - Korson keskustan kaavat   
o Vastaava puutarhuri Urpo Korpi – Korson puistot ja viheralueet 
o Vantaan kaupungininsinööri Henry Westlin – kadut, puistot palvelualue 
o Kunnossapitopäällikkö Jyrki Vättö 
o Kaupunkikulttuuri - ? 

o Aluepäällikkö Kirsi Paukku, Kasvatuksen ja oppimisen toimiala, perusopetus.  

Kello 19.15 Vartin kahvitauko ja keskustelua.  

• Korsolaisten toimijoiden esittelyt 

o Korson Kyläneuvoston tervehdys – Merja-Liisa Vasarainen KOK 

o Korso Seura – Puheenjohtaja Irja Ruohonen 

o Korson Leijonat – LC Vantaa/Korson presidentti Tuulo Ruippo.  

o Korson Eläkkeensaajat – Puheenjohtaja Jouko Koskinen.  

o Korson seurakunta – Kirkkoherra Tuomas Antola 

o Korson Veto - Vantaa Ducks - Heini Manninen (varapj) sekä Juha Niskanen (seuran sihteeri). 

 

• Keskustelu Korson tilanteesta ja kehitysnäkymistä 

• Korson Kyläjuhlat 2022? elokuu? 

 

 

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.  

Ilmoittautumiset sähköpostilla ari.tammi@gmail.com to 31.3. mennessä.  
 

 

 

 

 

 

 

mailto:ari.tammi@gmail.com
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2. UUDET ALOITTEET 
 
Korson Kyläneuvoston kokoukselle on tullut tänä vuonna jo kuusi aloitetta.  
Aloitteet ja toimenpiteet näet Kyläneuvoston verkkosivuilta kohdasta 
KOKOUKSET ja sieltä Kyläneuvoston yleiskokouksen pöytäkirja 
 
https://www.korsonkylaneuvosto.fi/kokoukset/  

Yksi aloite päätettiin lähettää seuraavalle Korson Kyläneuvoston 
yleiskokoukselle 27.4. klo 18.30 vielä arvioitavaksi. Eli asian käsittelyä 
jatketaan siellä. Kaikki mukaan.  
 
”Korson Kyläneuvosto on saanut 17.2.2022 verkkopalvelunsa kautta aloitteen, mikä 

koskee Korson keskustan uudistamista ja Prisman saamista Korson keskustaan. Terttu 

Paavolan lähettämässä aloitteessa esitetään useita perusteluita keskustan 

kehittämiseksi ja Prisman saamiseksi Korsoon.  

Korson Kyläneuvoston toimitus lähettää aloitteen Korson Kyläneuvoston 

yleiskokouksen II / 2022 pohdittavaksi.” 

 

 

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.  
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen valtuuston ensimmäinen kokous 
pidettiin ti 8.3.2022. 

 
Hyvinvointialueen verkkosivut osoitteessa https://vakehyva.cloudnc.fi/fi-FI . 

Ensimmäisen kokouksen pöytäkirja  
https://vakehyva.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Aluevaltuusto/Kokous_832022  

Aluevaltuuston hallitukseen valittiin 17 jäsentä ja heille henkilökohtaiset 
varajäsenet valtuustokaudelle 2022–2025 seuraavasti; 

• Maarit Raja-Aho (kok.), varajäsen Sirpa Peura (kok.)  

• Olga Gilbert (vihr.), varajäsen Kirsi Kanerva-Poranen (vihr) 

• Tanja Aidanjuuri-Niemi (ps.), varajäsen Suvi Karhu (ps.) 

• Antero Eerola (vas.), varajäsen Gashaw Bibani (vas.) 

https://www.korsonkylaneuvosto.fi/kokoukset/
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_
https://vakehyva.cloudnc.fi/fi-FI
https://vakehyva.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Aluevaltuusto/Kokous_832022
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• Eva Tawasoli (vihr.), varajäsen Timo Juurikkala (vihr.) 

• Jari Sainio (sd.), varajäsen Jouko Lindtman (sd.) 

• Jukka Hako (sd.), varajäsen Muktar Osman (sd.) 

• Jüri Linros (kok.), varajäsen Harri Koski (kok.) 

• Lauri Kaira (kok.), varajäsen Anssi Aura (kok.) 

• Marja Ahava (kok.), varajäsen Anitta Orpana (kok.) 

• Nina Korventaival (sd.), varajäsen Sini Syrjäläinen (sd.) 

• Pirjo Luokkala (kesk.), varajäsen Marjo Vacker (liik.) - 31.10.2023 asti, 
1.11.2023 alkaen hallituksen jäsen Marjo Vacker (liik.) ja varajäsen Tuire Aikio 
(kesk.) 

• Pirkko Letto (sd.), varajäsen Eeva Roos (sd.) 

• Riitta Särkelä (sd.), varajäsen Tuija Haapalainen (sd.) 

• Sakari Rokkanen (kok.), varajäsen Otso Kivimäki (kok.) 

• Teemu Purojärvi (ps.), varajäsen Jouni Tirkkonen (ps.) 

• Terhi Enjala (kok), varajäsen Matilda Hoviniemi (kok.) 
  

Valtuutetuista aluehallituksen puheenjohtajaksi valittiin Maarit Raja-Ahon 
(kok) sekä ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Olga Gilbertin (vihr) ja 
toiseksi varapuheenjohtajaksi Tanja Aidanjuuri-Niemen (ps).  

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialueen muutosjohtaja Timo Aronkytö, 
timo.aronkyto@vantaa.fi . 

         Aluevaltuuston kevään kokoukset: 

29.3.2022 klo 18.00  
19.4.2022 klo 18.00  
31.5.2022 klo 18.00  
21.6.2022 klo 18.00. 

Vantaan ja Keravan aluevaltuuston toimintaa voi seurata tarkemmin tilaamalla 
hyvintointialueen UUTISKIRJEEN.    

 

 

 

mailto:timo.aronkyto@vantaa.fi
https://stats.sender.net/forms/aOPrYb/view
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4. KORSON KYLÄNEUVOSTON UUSIN BLOGI 
 
Nettiäänestäminen ei yksin paranna demokratiavajetta. 

 Ari Tammi 
 
https://www.korsonkylaneuvosto.fi/blogit/  
 

5. KORSON KYLÄNEUVOSTON SEURAAVA YLEISKOKOUS ke 27.4. 
Seuraava Korson Kyläneuvoston yleiskokous II/2022 päätettiin pitää  
ke 27.4.2022 klo 18.30 Korson asukastalolla. Kokouksen asialista lähetetään kaikille 
Korson Kyläneuvoston jäsenille viikkoa ennen kokousta.  
 
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 

Kaupunginhallituksessa oli 10.3. esillä Osallistuva Vantaa -ohjelma 2022–
2025 (asia 13). Kuntalain mukaan kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on 
oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä 
huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista. 
Osallistumista ja vaikuttamista voivat lisätä esimerkiksi erilaiset 
kuulemistilaisuudet ja kuntalaisraadit, palvelujen suunnittelu yhdessä niiden 
käyttäjien kanssa ja asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen 
päätöksentekoa.  

Uudella Osallistuva Vantaa -ohjelmalla on neljä päätavoitetta. 

1. Vantaalaiset kokevat osallisuutta.  

2. Vantaalaiset ovat tyytyväisiä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiinsa.  

3. Vantaan äänestysprosentti nousee kuntavaaleissa.  

4. Asukasvuorovaikutuksen kanavat ovat tunnettuja. 

Osallisuusohjelman tiivistetty esittely sekä Osallisuusohjelman laajempi versio 
ja taustapaperi täällä.  

https://www.korsonkylaneuvosto.fi/blogit/
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. 

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 

 

 

https://osallistuvavantaa.fi/
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7. KYSELY LIIKENTEEN TURVALLISUUDESTA VANTAALLA 

Vantaalle laaditaan liikenneturvallisuussuunnitelmaa, jossa kartoitetaan 
liikenteen vaaranpaikkoja ja muita liikenneolosuhteisiin liittyviä 
kehittämistarpeita kaupungin katuverkolla.  
 
Liikenneturvallisuussuunnitelma sisältää liikenteen rauhoittamisen 
ohjeistuksen sekä liikenneympäristön toimenpideohjelman, jossa analysoidaan 
Vantaan liikenneturvallisuuden nykytila sekä listataan konkreettisia 
toimenpiteitä. Toimenpideohjelma koostuu etenkin pienistä, 
kustannustehokkaista ja toteuttamiskelpoisista rakenteellisista toimenpiteistä, 
kuten tienylityskohtien parantamisista, pyöräilyväylien rakentamisesta, 
liittymien parantamisista, pysäkkialueista ja nopeusrajoitusmuutoksista. 
 
Missä ovat Vantaan liikenteen vaaranpaikat? Vastaa kyselyyn!  
https://osallistuvavantaa.fi/p/2trm87i7z64a Käynnissä: 28.2.2022 – 20.3.2022. 
Du kan svara också på svenska. You can answer also in English.  
#liikenneturvallisuus #Vantaa 

 

8. AURINKOISTA KEVÄTTÄ  
 

Korsossa 17.3.2022 
Ystävällisin terveisin  
 

Ari Tammi 

Korson Kyläneuvosto -sivuston päätoimittaja 040 353 7228,  
ari.tammi@gmail.com, www.korsonkylaneuvosto.fi  ja Korson Kyläneuvoston toimitus: 

 

https://osallistuvavantaa.fi/p/2trm87i7z64a
mailto:ari.tammi@gmail.com
http://www.korsonkylaneuvosto.fi/

