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KORSO NYT JA TULEVAISUUDESSA 

- foorumi pidettiin Korson asukastilassa tiistaina 5.4.2022 klo 18.30. Paikalla oli Vantaan kaupungin 

virkamiehiä, korsolaisten järjestöjen sekä Korson Kyläneuvoston edustajia yhteensä 45 henkeä. 

Keskustelua Korson asioista riitti liki ilta yhdeksään.   

 

ILTA ALKOI VIRKAMIESTEN ESITYKSILLÄ 

Illan puheenjohtajana toimi Korson Kyläneuvoston ja Vantaan kaupunginhallituksen jäsen Visa Tammi, joka 

varoitti esiintyjiä viiden minuutin aikarajan rikkomisesta. Puheenjohtaja kilautti korealaista kongia puoli 

minuuttia ennen ajan täyttymistä. Ja hyvin kaikki 16 esitelmöitsijää pysyivät ruodussa.  

Ilta jakautui kahteen osaan. Ensiksi esiintyivät Vantaan kaupungin virkamiehet, joiden vastuualueelle kuului 

Korson asioita. Kahvitauon jälkeen ääneen pääsivät korsolaiset järjestöt ja seurat.  

Osallisuuskoordinaattori Arttu Antila kertoi uudesta Osallistuva Vantaa -ohjelmasta, joka paraikaa on 

valtuuston ja kaupunginhallituksen hyväksyttävänä. Tavoitteena on että ” Vantaan asukkaat kokevat 

osallisuutta omassa elämässään ja kuuluvuutta kaupunkiin ja lähiympäristöönsä. Heillä on yhteisöjä, joissa 

toimia ja tulla arvostetuiksi. He vaikuttavat aktiivisesti kaupunkiin ja yhteiskuntaan.” Vaikuttamisen tulee 

olla asukkaille helppoa ja vuorovaikutteista, palautteisiin pitää vastata ripeästi ja kaupunki suosii 

osallisuuden kumppaneina järjestöjä ja asukasaktiivisuutta.  

Osallistuva Vantaa ohjelmaan voi tutustua tarkemmin verkossa 

https://osallistuvavantaa.fi/p/3b8y9m4ghf8b . 

 

Aluearkkitehti Mari Jaakonaho esitteli Korson keskustan kaavoja. Esitys aloitti vilkkaan keskustelun. 

Korson keskustaa on yritetty uudistaa jo vuosien ajan – osin tuloksetta. Jaakonaho mainitsi, että Korson 

päiväkoti uusitaan, Maakotkantie 6 rakentaminen ja Korson itäpuolen kehittäminen ovat vireillä. 

Keskustan kokonaisvaltainen uudistaminen on myös haasteellisuudesta huolimatta työn alla.  

https://osallistuvavantaa.fi/p/3b8y9m4ghf8b
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Vastaava puutarhuri Urpo Korpi kertoi Korson puistojen ja viheralueiden hoidosta ja uudistamisesta. 

Korpi kertoi, että asukkaiden palautteisiin pyritään vastaamaan huolella. Yhtenä esimerkkinä nousi 

Kyläneuvoston aloite Jokivarren ulkoilutien penkeistä. Kun Korpi sai aloitteen työpöydälleen, hän otti 

yhteyttä Kyläneuvoston toimitukseen ja pyysi katselmoimaan Jokivarren ulkoilutietä ja mahdollisia 

penkin paikkoja. Katselmointi toteutettiin ja muutamassa kuukaudessa kolme penkkiä oli paikoillaan 

Jokivarren ulkoilutiellä. Korpi sai yleisöltä ansaitut aplodit. Penkkejä kommentoitiin alkuvuodesta 

Facebookin Korso ryhmässä: 
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Vantaan kaupungininsinööri Henry Westlin kertoi korsolaisille johtamastaan Vantaan kaupungin Kadut 

ja puistot (KAPU) palvelualueesta, joka kuuluu kaupunkiympäristön toimialaan. KAPU varmistaa, että 

vantaalaiset kokevat julkisen tilan toimivaksi ja kutsuvaksi – myös Korsossa. Vierumäentien ja 

urheilualue Elmon esirakentamiseen on varattu vuosille 2022–2025 yhteensä 3 miljoonaa euroa. Korson 

uusi päiväkoti valmistuu vuonna 2023 ja Leppäkorven uusi päiväkoti 2027. 

 

Kaupungininsinööri Henry Westlin oikealla ja hänen vieressään Jyrki Vättö.  

Kunnossapitopäällikkö Jyrki Vättö kertoi tarkemmin katujen, viheralueiden, metsänhoidon ja maatilojen 

kunnossapidosta. Virkamiesten lisäksi Korso esimerkiksi on urakka-alue ja urakoitsijalle kuuluu myös 

useita kunnossapitotehtäviä. Korsossa on hieman vajaa 15 prosenttia kaikista Vantaan kaupungin katu- 

ja viherpinnoista.  
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Puheenvuoro kuultiin myös Kulttuuripalveluiden Lumo salin tuottaja Ulla Viskari-Pertulta. Lumosali on av- 

ja esitystekniikalla varustettu monitoimisali. Lumosalissa on hyvät puitteet teatteri- ja musiikkiesityksiin, 

tapahtumiin sekä koulutus- ja kokouskäyttöön. Salissa on 275 paikkainen nouseva katsomo ja mahdollisuus 

lisätä 50 paikkaan kahdelle irtotuoliriville. Salia voi varata osoitteesta lumosali@vantaa.fi . Lumo salia 

vuokrataan järjestöille alennettuun hintaan.  

KAHVITAUON JÄLKEEN ÄÄNEEN PÄÄSIVÄT KORSOLAISET JÄRJESTÖT 

Korson Kyläneuvoston toiminnan esitteli kyläneuvoston verkkotoimituksen jäsen Merja-Liisa Vasarainen.  

Kyläneuvosto perustettiin vuosi sitten ja siihen on liittynyt 142 korsolaista jäsentä ja 45 on tilannut 

Kyläneuvoston uutiskirjeen.  Verkossa osoitteessa www.korsonkylaneuvosto.fi toimivan Korson 

Kyläneuvoston tavoitteena on madaltaa korsolaisten osallistumisen ja vaikuttamisen kynnystä, pitää 

yhteyttä kuntavaltuutettuihin koko vaalikauden ajan sekä viedä korsolaisten aloitteita eteenpäin. Korson 

Kyläneuvosto toimii täysin verkossa – haussa on toimiva digitaalinen aluedemokratiamalli. Korsolaisten 

aloitteita on Kyläneuvostolle tullut 19 kappaletta, suuri osa on toteutettu yhteistyössä kaupungin 

virkamiesten kanssa. Verkkotoimitukseen kuuluvat kaikkien suurimpien puolueiden edustajat, jotka Merja-

Liisa myös esitteli.  

Korson Kyläneuvoston verkkotoimitus: 

 

 

Korso Seuran puheenjohtaja Irja Ruohonen esitteli vuonna 1988 perustettua Korso-Seuraa, jonka 

tarkoituksena on ”kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen paikallisten erityispiirteiden pohjalta, 

elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen, kotiseututietouden lisääminen, 

kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden voimistaminen sekä kotiseudun kulttuurien vaaliminen 

ja edistäminen.” Seuran sivuilta löytyy runsaasti tapahtumakuvia, vanhoja kuvia Korsosta sekä nettiarkisto, 

missä paljon korsolaisia muistelmia ja Korson historiaa. Lisätietoja osoitteessa 

https://sites.google.com/site/korsoseura/etusivu .  

mailto:lumosali@vantaa.fi
http://www.korsonkylaneuvosto.fi/
https://sites.google.com/site/korsoseura/etusivu
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Korson Leijonien presidentti Tuulo Ruippo kertoi leijonien perustoiminnasta korsolaisten lasten ja nuorten 

hyväksi. Tunnetuin Leijonien vuosittainen tapahtuma on Talvimyräkkä, mitä ennen Leijonat julkaisee 

Myräkkä -lehden, joka jaetaan 13 000 korsolaiseen talouteen. Talvimyräkän suosituin tapahtuma lienee 

lasten hiihtokilpailut palkintoineen. Leijonat kerää varoja ja lahjoittaa korsolaisille koulujen oppilaille 

stipendejä. Vuosittainen joulukuusten myynti on yksi varainkeräystapa. Leijonat järjestää myös Auta lasta 

ja perhettä tapahtumia S-marketin kanssa yhteistyössä. Kerätyt tavarat lahjoitetaan korsolaisille 

vähävaraisille perheille Korson seurakunnan diakoniatyön kautta.  

Leijonien toiminnasta lisätietoa uusimmassa Myräkkä-lehdessä osoitteessa 

https://www.facebook.com/KorsonLeijonat/photos/a.518484331683585/1797177407147598/ . 

 

Korson Eläkkeensaajien puheenjohtaja Jouko Koskinen kertoi järjestönsä aktiivisesta toiminnasta 

rivitansseista jumppaan, karaokesta bocciaan ja käsityökerhosta mölkkyyn. Yhdistyksen 55 -vuotisjuhlat 

järjestetään syyskuussa. Toiminnassa on mukana yli 200 jäsentä.  Lisätietoja 

https://korso.elakkeensaajat.fi/ . 

 

https://www.facebook.com/KorsonLeijonat/photos/a.518484331683585/1797177407147598/
https://korso.elakkeensaajat.fi/
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Korson seurakunnan kirkkoherra Tuomas Antola kertoi pienestä pojasta, jolta hän oli kysynyt, millainen 

rakennus on kirkko? Poika vastasi – no sellainen talo missä on plussa päällä. 

Antola sanoi kirkon välittävän Korsossakin plussaa ja erityisesti kolmea asiaa: uskoa, toivoa ja rakkautta.  

Hän kertoi myös seurakunnan diakoniatyön auttava mm. Ukrainan pakolaisia ja Korson vähävaraisia 

perheitä. Antola toivotti kaikki tervetulleeksi myös kirkkoon.  

 

 

 

Ritva Etelämäki kertoi Korson Marttojen toiminnasta. ”Olemme yli 60 vuotta vanha marttayhdistys. 

Monipuolisen toimintamme aiheet tulevat jäseniltämme. Meillä on Martta-iltoja keskimäärin kaksi kertaa 

kuukaudessa. Viikoittain kokoontuu monikulttuurinen ompelukerho ja sauvakävelemme. Kerran 

kuukaudessa kokoontuu askartelu- ja käsityökerho sekä kirjapiiri. Lisäksi teemme teatteri- ja muita retkiä. 

Vuosittaisesta kevätretkestä on tullut jo perinne. Meihin saa yhteyden sähköpostilla 

korsonmartat@gmail.com. Korson Marttojen toiminnasta on julkaistu 50-vuotishistoriikki 1953–2003. 

Kuvia toiminnasta Korson Marttojen verkkosivuilla  

https://www.martat.fi/marttayhdistykset/korson-martat-ry/korson-martat-julkaisut-ja-kuvat/   

 

 

 

mailto:korsonmartat@gmail.com.
https://www.martat.fi/marttayhdistykset/korson-martat-ry/korson-martat-julkaisut-ja-kuvat/
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URHEILUSEURAT LIIKUTTAVAT KORSOLAISIA 

Korson Vedon - Vantaa Ducksin – varapuheenjohtaja Heini Manninen sekä seuran sihteeri Juha Niskanen 

kertoivat että seura on perustettu jo 1934 ja meneillään on siis 88. toimintavuosi. Seura pyörittää 

liigalentopallon lisäksi harraste- ja muuta kilpalentopalloa, painia, kuntojumppaa sekä pitää iltapäiväkerhoa 

lapsille Vierumäen koululla. Jäseniä on 230 ja vuosibudjetti noin 400 000 euroa. Korson Vedon arvoina ovat 

Lämminhenkisyys, Vastuullisuus ja Sinnikkyys. Vantaa Ducks on yksi harvoista aikuisten liigatasolla 

pelaavista Vantaan urheiluseuroista.  

 

Korson Palloseuran KOPSEn puheenjohtaja Antti Siitosen mukaan KOPSE tarjoaa jalkapallon iloa yli 420 

korsolaiselle nuorelle ja 80 aikuiselle. Seuran 17:a joukkuetta valmentaa 25 palkattua valmentajaa ja apuna 

toimii yli 100 vapaahehtoista vanhempaa huoltajina, apuvalmentajina ja joukkueen johtajina.  

Seuran vuosibudjetti on myös noin 400 000 euroa, mutta seura tuottaa Korsoon kansainvälisen 

jalkapalloliiton laskentakaavan mukaan yli viisi miljoonaa euroa.  
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Korson Kunnon varapuheenjohtaja Arto Kulja ja koripallojaoston vetäjä Anne Tamminen esittelivät 

tyttökoripallon mahdollisuuksia Korsossa. KorsKu on perustettu jo vuonna 1933 ja päälajiksi vakiintui 1980-

luvulla tyttöjen koripallo. Pelaavia tyttöjä on nelivuotiaasta aikuisiin asti. KorsKu on julkaissut myös 

pelaajan ja huoltajan oppaan. Lisätietoja https://www.korsonkunto.fi/pelaajan-ja-huoltajan-opas/ . 

 
KorsKun Tytöt 06 pelaavat 16-vuotiaiden SM-sarjaa.  

 

Puheenjohtaja Jasmin Ketola kertoi pieni vauva sylissään vuonna 1943 perustetun Korson Nuoret Kotkat 

järjestön toiminnasta. Jäseniä on yli 300. Yhdistys järjestää leirejä, viikoittaista sählykerhoa Nikinmäen 

koululla, retkiä Kuusijärvelle, Heurekaan, elokuviin, lasten teattereihin ja jääkiekko-otteluihin. Suosituin 

lienee joka heinäkuinen Kesäleiri Kukonnotkossa Heinolan lähellä. Lisätietoja 

https://vantaankotkat.yhdistysavain.fi/kotkaosastot/korson_nuoret_kotkat/ . 

 

https://www.korsonkunto.fi/pelaajan-ja-huoltajan-opas/
https://vantaankotkat.yhdistysavain.fi/kotkaosastot/korson_nuoret_kotkat/
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Illan päätteeksi keskusteltiin vielä Korson tilanteesta ja kehitysnäkymistä sekä Korson Kyläjuhlien 

organisoimisesta. Vaihtoehtoina Kyläjuhlille oli toukokuu tai elo-syyskuu, mistä jälkimmäinen sai eniten 

kannatusta.  

Puheenjohtaja Visa Tammi kiitti kaikkia osallistujia ja päätti tapahtuman noin 20.30. Korson Kyläneuvoston 

jäsen Timo Jelekäinen kiitti myös osallistujia ja lupasi että Korson Kyläneuvosto järjestää seuraavan 

asukastapahtuman korsolaisille syksyllä. Silloin teemana on Vantaan ja Keravan uusi hyvinvointialue ja sen 

uudet luottamushenkilöt ja heidän tehtävänsä.  

Ari Tammi 

ari.tammi@gmail.com 

Päätoimittaja 

www.korsonkylaneuvosto.fi  

 

 

 

mailto:ari.tammi@gmail.com
http://www.korsonkylaneuvosto.fi/
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KORSO NYT JA TULEVAISUUDESSA 

Korson asukastila, Korsontie 2, 2. krs. 

Tiistai 5.4.2022 klo 18.30 

SISÄÄNKÄYNTI RADAN PUOLELTA !!! 

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

o Lumosalin ohjelmavastaava Leela Johansen - Kulttuuripalvelut 

Kello 19.15 Vartin kahvitauko ja keskustelua.  

• Korsolaisten toimijoiden esittelyt 

o Korson Kyläneuvoston tervehdys – toimituksen jäsen Merja-Liisa Vasarainen  

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). 

o Korson Palloseura KOPSE – puheenjohtaja Antti Siitonen 

o Korson Nuoret Kotkat – puheenjohtaja Jasmin Ketola 

 

• Keskustelu Korson tilanteesta ja kehitysnäkymistä 

• Korson Kyläjuhlat 2022? toukokuu vai elokuun lopulla? syyskuun alussa? 

 
 

 


