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www.korsonkylaneuvosto.fi 
 

 
KORSON KYLÄNEUVOSTON UUTISKIRJE 4 / 2022  

 

1. KORSO NYT JA TULEVAISUUDESSA  
 
Tämä 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.  
 
Tapaamisen päätavoite oli tutustua kasvotusten korsolaisiin toimijoihin ja alueesta 
vastaaviin kaupungin virkamiehiin. Samalla vaihdettiin muutama sana Korsoa 
koskevista lähiajan suunnitelmista sekä Korson kyläjuhlien toteuttamisesta elo-
syyskuussa. 

http://www.korsonkylaneuvosto.fi/
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Lue juttu KORSO NYT JA TULEVAISUUDESSA illan tapahtumista.  

 
 

2. VANTAAN KAUPUNGIN INNOVAATIOKILPAILU 2022 

Vantaan kaupunki kutsuu asukkaat, yritykset, oppilaitokset, yhdistykset, järjestöt ja 
kaupungin työntekijät kehittämään kaupunkia. 

 

https://d6scj24zvfbbo.cloudfront.net/b7c62fb9be3ab170ab7b1fcdeb7a40ba/200000313-b1d69b1d6b/KORSO%20NYT%20JA%20TULEVAISUUDESSA%20juttu.pdf?ph=729d008eea
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- Kilpailun nimi ´Kaikenkokoisia kaupunkikeksintöjä´ kertoo, että etsimme niin 
suuria kuin pieniäkin ideoita entistä paremman Vantaan rakentamiseksi. 
Toivomme, että kilpailuun osallistuisivat monenlaiset toimijat, kaupunginjohtaja 
Ritva Viljanen sanoo. 

Valituille ehdotuksille voidaan jakaa yhteensä 300 000 euroa. Rahoituksen saajan 
tulee toteuttaa kilpailuidea Vantaalla vuosien 2022 tai 2023 aikana. 

Kilpailuteemoja ovat hyvät arjen palvelut, kukoistavat kaupunkikeskukset ja 
ilmastonmuutoksen torjunta. 
 
LUE LISÄÄ  

 

 

3. 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 arvioitavaksi. Eli asian käsittelyä jatketaan siellä. Korson 
Kyläneuvoston II yleiskokouksen 2022 aika ja paikka varmistuvat myöhemmin. 
Kokousta siirretään huhtikuun lopulta toukokuun puolelle.  
Kaikki mukaan. Kyläneuvoston jäsenet saavat kokouksesta erillisen kutsun 
viimeistään viikkoa ennen tapaamista. Tavoitteena on tavata kasvotusten.  
 
”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.” 

 

 

4. VANTAAN JA KERAVAN HYVINVOINTIALUE  

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuusto on kokoontunut jo kaksi ja 
aluehallitus kolme kertaa. Aluevaltuusto kokoontuu myös 19.4.2022. Kokousta 
voi seurata myös etänä verkossa, linkki tässä. 

https://www.vantaa.fi/fi/ajankohtaista/tiedote/kaikille-avoin-vantaan-innovaatiokilpailu-etsii-kaikenkokoisia-kaupunkikeksintoja
https://www.korsonkylaneuvosto.fi/kokoukset/
https://www.youtube.com/watch?v=8f-bM45ybRo
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Tiedot hyvinvointialueen kokousten sisällöistä ja tulevista muista kokouksista 
löydät parhaiten Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen verkkosivuilta . 

 

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

 

 

5. KORSON KYLÄNEUVOSTON SEURAAVA YLEISKOKOUS 
SIIRTYY 

 
Seuraava Korson Kyläneuvoston yleiskokous II/2022 päätettiin aiemmin pitää  
ke 27.4.2022 klo 18.30 Korson asukastalolla. Tilavarausten vuoksi kokousta pitää 
siirtää toukokuulle. Ilmoitus uudesta kokousajasta ja paikasta tulee pikimmiten 
Kyläneuvoston jäsenille.  

Kokouksen asialista lähetetään kaikille Korson Kyläneuvoston jäsenille aina 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 

Vantaan kaupunginhallitus hyväksyi 11.4.2022 kokouksessaan uuden 
Osallistuva Vantaa -ohjelman vuosille 2022–2025. 

Asukkaat vahvasti mukana kaupungin päätöksenteossa 

Osallistuva Vantaa -ohjelmassa osallisuus on kaupungin läpäisevänä ja 
toimintaa ohjaavana periaatteena, jota kehitetään, arvioidaan ja mitataan. 
Asukkaille ohjelma näyttäytyy monipuolisina suoran ja edustuksellisen 
osallistumisen mahdollisuuksina, entistä parempina sähköisen ja mobiilin 
osallistumisen työkaluina sekä yhä parempana viestintänä. Osallistuva Vantaa 

https://vakehyva.cloudnc.fi/fi-FI
https://stats.sender.net/forms/aOPrYb/view
https://www.korsonkylaneuvosto.fi/tietoa-meista/
https://www.korsonkylaneuvosto.fi/tuotteet/
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-ohjelman avulla voidaan osaltaan ehkäistä eriarvoistumista sekä parantaa 
dialogia asukkaiden, kaupungin henkilökunnan ja luottamushenkilöiden välillä. 

 
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.  

Lue lisää https://osallistuvaVantaa.fi. 

 

 

7. VANTAAN RATIKAN SUUNNITTELU JA TILANNE 

Vaikka Vantaan mahdollinen ratikka ei koskekaan Korsoa, niin sen suunnittelu 
ja mahdollinen rakentaminen saattaa kiinnostaa. 
 
Tutustu ratikan ajankohtaisiin suunnitelmiin päivittyvällä kartalla! Kartalla 
kerrotaan lyhyesti, miksi Vantaan ratikkaa suunnitellaan ja mitä hyötyä siitä on. 
Lisäksi esitellään suunnittelun tasot, mitä suunnittelussa tapahtuu ja mihin voi 
suunnittelussa asukkaana vaikuttaa. KATSO, MITEN SUUNNITTELU 
ETENEE!  
Voit myös osallistua halutessasi ratikan suunnitteluun.  
https://osallistuvavantaa.fi/p/8bjb3bb3m7ik  
 
Mikäli ratikkahanke etenee sen suunnittelu kestää vuoteen 2023, minkä 
jälkeen rakentamisesta päätetään. Rakentaminen voisi alkaa 2024 ja 
liikennöinti 2028. 

 

https://osallistuvavantaa.fi/p/3b8y9m4ghf8b
https://osallistuvavantaa.fi/
https://gis.vantaa.fi/ratikka/
https://gis.vantaa.fi/ratikka/
https://osallistuvavantaa.fi/p/8bjb3bb3m7ik
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8.  AURINKOISTA KEVÄTTÄ  
 

Korsossa 18.4.2022 
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/

