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www.korsonkylaneuvosto.fi 
 

KUTSU 

 
TERVETULOA KORSON KYLÄNEUVOSTON  
YLEISKOKOUKSEEN 2 / 2022 paikan päälle!!! 
 

AIKA TI 24.5.2022 KLO 18.30 – 20.00 

PAIKKA   Korson asukastila, Korsontie 2, käynti radan puolelta 

Kahvitarjoilun vuoksi ilmoittautuminen sähköpostilla ari.tammi@gmail.com.  

 

Esityslista 

 

1. KOKOUKSEN AVAUS - pj. Ritva Bäckström VAS  

- edellisen kokouksen pöytäkirja.  
- kokouksen esityslistan vahvistaminen 
 
 

 

http://www.korsonkylaneuvosto.fi/
mailto:ari.tammi@gmail.com
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2. KATSAUS KORSON KYLÄNEUVOSTON TOIMINTAAN 2021 JA 2022 

Kyläneuvoston verkkosivuston päätoimittaja Ari Tammi SDP.   

PÄÄTÖSESITYS 
Keskustellaan katsauksesta ja merkitään tiedoksi.   

PÄÄTÖS 

 

 

3. KORSON KYLÄNEUVOSTOLLE SAAPUNEET ALOITTEET 2021 

Käydään läpi aloitteet ja niiden tilanne eli mitä tapahtunut ja onko mitään 
saatu aikaan.  

Toimituksen jäsenet esittelevät aloitteet ja tulokset.  
 
PÄÄTÖSESITYS 
Keskustellaan katsauksesta ja merkitään tiedoksi.   

 

PÄÄTÖS  

 

4. KORSON KYLÄNEUVOSTOLLE SAAPUNEET ALOITTEET 2022 

Käydään läpi aloitteet ja niiden tilanne eli mitä tapahtunut ja onko mitään 
saatu aikaan.  

Toimituksen jäsenet esittelevät aloitteet ja tulokset.  

PÄÄTÖSESITYS 
Keskustellaan katsauksesta ja merkitään tiedoksi.   

 

PÄÄTÖS 
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4.b.  

8 / 2022 Väestönsuojelu Korson alueella 8.3.2022  

Ehdotan Korson kyläneuvostolle: Korson alueen väestönsuojelu tilat pannaan 
valmiiksi käyttöä varten. Tilojen tyhjennys väärästä tavarasta, veden ja ruuan 
varastointi sinne ja WC -tilat, sähköt, veden saanti, tuuletus ja suodattimet 
ym.  
Terveisin Jarmo Laine Kotkansiipi 1 C 10 01450. jarmo.laine@helsinki.fi 

 

 
Korson Kyläneuvoston yleiskokous 24.5.2022 

PÄÄTÖSESITYS 

Korson Kyläneuvoston toimitus esittää että aloite lähetetään Vantaan 
kaupungille palautejärjestelmän kautta mahdollisia toimenpiteitä varten.  

PÄÄTÖS 

 

 

4.c. 

7/ 2022 Prisma Korsoon 17.2.2022 

  

Korsossa ei ole enää yhtään vaate-, kenkä-, alusvaate-, kodinkone-, kirja- ja 
paperitavara- eikä muutakaan päivittäin tosi tarpeellista liikettä.! On vain 
harvemmin tarvittavia palveluja kuten kampaamoja ja kauneussalonkeja, 
luontaistuote-, kodinvaihto- ja silmälasiliikkeitä sekä ja hieronta- 
ym.palveluliikkeitä! Mistä me korsolaiset ja mikkolalaiset saamme vaatteita, 
kenkiä, paperitavarat, tulostimen musteet (näin etätyöaikana) jne? Mielestäni 
on häpeä, että Korsossa ei saa edes alusvaatteita päälleen! Siksi haluan että 
se Prisma saataisiin Korsoon ja sille on mielestäni kaavassa jo löytynyt 
paikkakin radan itäpuolella olevalle keskustan aluellee, joka rajoittuu 
Kulomäentiehen, rataan, ja terveysasemaan ja lähellä oleviin kerrostaloihin. 
(Löytyy Vantaan kaavoitustiedoista). Kun kerran Korson keskustaan ja 
Mikkolaan on suunnitteilla uusia korkeita asuinkerrostaloja samoin kuin 
Mikkolaankin niin Prisma olisi ehdottoman tarpeellinen meille kaikille. 

mailto:jarmo.laine@helsinki.fi
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Kivijalkakauppoihin eivät varmaan kaikki uudet asukkaat edes mahdu 
emmekä me täällä asuvat ole mitään raharikkaita, jotka maksavat maltaita 
pienten kivijalkakauppojen hurjista hinnoista! Keskustassa olevaan Prismaan 
pääsisivät ekologisesti polkupyörällä kaikkien kylien väki ja julkisella 
liikenteellä me autottomatkin ja huonojalkaiset! Voisiko Korson kyläneuvosto 
ajaa tätä asiaa. Olen itse kyllä ottanut yhteyttä Vantaan kaavoitukseen ja S-
ryhmäänkin joku aika sitten, mutta joukolla saisimme vaatimukseemme 
voimaa, toivon ! (liityin juuri jäseneksikin)! terttu.paavola@saunalahti.fi 

KORSON KYLÄNEUVOSTOLLE TULLEITA PALAUTTEITA 
”TÄMÄ ASIA PITÄÄ KORJATA” 

 
Tähän liittyy palaute  

Remonttikulma #1: Lähetetty lomake #5 

Lähetetty 12.2.2022 IP-osoitteesta 85.76.78.10 

Asian otsikko Keskusta 

Kerro mikä asia pitää 
korjata ja miksi? 

Kyllähän tuo koko keskusta alkaa olla aika 
surkuhupaisa esitys. Tikkurila rakennetaan 
uusiksi. Samoin Asola. On kauppaa, liiketilaa ja 
kerrostaloa. Korso vaan ränsistyy. 

Lähettäjän sähköposti jiiaakemppainen@gmail.comKopioitu 

YHTEYS ALOITTEESEEN – PRISMA KORSOON 

 

Korson Kyläneuvoston yleiskokous 24.5.2022 

PÄÄTÖSESITYS 

Korson Kyläneuvoston toimitus esittää, että aloite lähetetään Vantaan 
kaupungille palautejärjestelmän kautta mahdollisia toimenpiteitä varten sekä 
suoraan Vantaan kaupungin Korsosta vastaavalle aluearkkitehti Mari 
Jaakonaholle.  

 

PÄÄTÖS 

mailto:terttu.paavola@saunalahti.fi
mailto:jiiaakemppainen@gmail.com
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4.d. 

6 /2022 Korson torin portaat ja kaide 12.2.2022   

ALOITE SÄHKÖPOSTILLA 12.2.2022 
 
Olen lähettänyt kaupungille pyyntöjä torin kiviportaiden kunnostamisesta. Osa 
portaista heiluu ja linksuu. Siinä voi helposti horjahtaa ja kaatua. Korjausta on 
luvattu, mutta ei tehty. Lisäksi torilla käydessä huonommin liikkuvat ihmiset 
ovat toivoneet kaidetta joko reunaan tai keskelle.” 
sirkka.kosonen@vantaa.fi  

 
Korson Kyläneuvoston toimitus käsitteli asiaa kokouksessaan ja otti asian 
esille 4.5.2022 Korson Kyläneuvoston ja alueen virkamiesten välisessä 
KORSO NYT  JA TULEVAISUUDESSA illassa. 
 

Vantaan kaupungininsinööri Harry Westlin lupasi selvittää portaiden 
tilannetta. Hän vastasi sähköpostilla.  
19.5.2022  

Westlin Henry 
 

   

Hei, 

Portaiden korjaus oli syksyllä  2021 ohjelmassa, mutta silloisen 
vuosiurakkatoimittajan kanssa oli ennestään haasteita töidensä 
loppuunsaattamisessa, joten korjauksesta luovuttiin.  

Kunnossapidon on tarkoitus pyytää keväällä 2022 tarjous nykyiseltä uudelta 
sopimustoimittajalta. 

 
Rakentavin terveisin! 

Henry Westlin kaupungininsinööri 

 

PÄÄTÖSESITYS 

Korson Kyläneuvoston toimitus esittää, että aloite ei anna aihetta 
toimenpiteisiin, vaan katsoo että kaupungininsinööri Henry Westlinin vastaus 
riittää tällä kertaa ja että Westlinin vastaus lähetetään myös aloitteen tekijä 

mailto:sirkka.kosonen@vantaa.fi
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Sirkka Kososelle sähköpostilla.  
 

PÄÄTÖS 

 

4.e. 

 

5 / 2022 LUMON PARKKIHALLIN ILMAINEN PYSÄKÖINTI 12.2.2022  

Asian otsikko Lumon parkkihalliin kahden tunnin ilmainen 
pysäköinti 

Kerro mikä asia pitää 
korjata ja miksi? 

Lumon parkkihalli ei nähtävästi enää olekaan 
sitä mitä nimi antaa ymmärtää, vaan parkkihalli 
on liityntäpysäköintiä varten ja tulee 
maksulliseksi maaliskuusta alkaen. Kannatan 
kaikin tavoin joukkoliikennettä, mutta Lumon 
käyttäjissä on myös autoilijoita. Pitäisin 
tärkeänä, että parkkihallissa saisi pysäköidä 
vähintään kaksi tuntia ilmaiseksi, jotta Lumon 
harrastus- ja kulttuuritoimintaan osallistuminen 
ei vaarannu. Parkkihallissa jatkossakin on 
kaavailtu olevan tunti maksutonta parkkiaikaa, 
mutta tunti on liian lyhyt jos harrastus kestää 
tunninkin. Myöskään pop up-Kinoon tai muihin 
tapahtumiin ei ehdi tunnissa. Emmehän me 
halua, että Korso on pelkkä pysäköintipiste 
matkalla Helsinkiin? 

Lähettäjän sähköposti erika.hakoniemi@oranssiorava.fiKo 

 

Korson Kyläneuvosto on saanut verkkopalvelunsa kautta Erika Hakoniemen 
aloitteen, missä hän toivoo Lumon parkkihalliin kahden tunnin ilmaista 
pysäköintiä, jotta korsolaisten osallistuminen harrastus- ja kulttuuritoimintaan 
ei vaarannu eikä parkkitalosta muodostu pelkkä pysäköintipiste matkalla 
Helsinkiin.  
 

mailto:erika.hakoniemi@oranssiorava.fi
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AIEMMIN TEHTY TOIMENPIDE-EHDOTUS 
Korson Kyläneuvosto ehdottaa, että Vantaan kaupunki vaikuttaisi 
Korson parkkihallin maksulliseen pysäköintiin siten, että parkkihallissa 
taattaisiin kahden tunnin ilmainen pysäköinti. Tämä mahdollistaisi 
korsolaisten osallistumisen alueen harrastus- ja kulttuuritoimintaan 
ilman pysäköintimaksuja.  

KORSON KYLÄNEUVOSTON TOIMITUS SELVITTI ASIAA EIKÄ OLE 
SAANUT TIETOA eikä VARMISTUSTA HAKONIEMEN KUVAAMAAN 
ONGELMAAN. ALOITETTA EI SEN VUOKSI OLE ESITELTY KORSON 
KYLÄNEUVOSTON YLEISKOKOUKSELLE. MIKÄLI TULEE LISÄTIETOA JA 
HAKONIEMEN PELKO ON OSOITTAUTUMASSA AIHEELLISEKSI ASIA 
OTETAAN UUDELLEEN ESILLE JA VIEDÄÄN KORSON 
KYLÄNEUVOSTON YLEISKOKOUKSEN KÄSITELTÄVÄKSI.  

 

 

PÄÄTÖSESITYS 

Korson Kyläneuvoston toimitus esittää, että aloite ei anna aihetta 
toimenpiteisiin. Kyläneuvoston toimitus seuraa tilanteen kehittymistä ja tuo 
asian uudelleen Kyläneuvoston yleiskokoukselle, mikäli tilanne muuttuu 
aloitteen tekijän tarkoittamaan suuntaan.  

 

 
 

PÄÄTÖS 
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5. VANTAAN JA KERAVAN HYVINVOINTIALUEEN KUULUMISET 
  
Aluevaltuustoon valittiin alkukeväällä kuusi korsolaista.  

 
 
 

Toimituksen jäsen Jan Axberg KD esittelee asian. 
Käydään asiasta yleiskeskustelu.   

 

PÄÄTÖSEHDOTUS 

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

 

PÄÄTÖS 
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6. KORSON KYLÄJUHLAT 3.9.2022 
Kyläneuvoston jäsen Timo Jelekäinen SDP esittelee 

6.1. Alustava ohjelma 

6.2. Toimijakokous (Korson järjestöt ja seurat) ti 31.5. klo 18.30 asukastilassa 

6.3. Valmisteluryhmä  

6.4. Kutsu talkoolaisille 

6.5. Kyläjuhlien valmistelu- ja toimintaperiaatteet 

6.6. Avustushakemus Vantaan kaupungille kyläjuhlien järjestämistä varten 

 

PÄÄTÖSESITYS 

Korson Kyläneuvoston toimitus esittää, että Korson Kyläjuhlat järjestetään la 
3.9.2022 Korson keskustassa sekä käydään keskustellen läpi Korson 
Kyläjuhlien edellyttämät toimenpiteet.  

 

PÄÄTÖS 

 
 
 

7. VANTAAN KAUPUNGIN AVUSTUS KORSON KYLÄNEUVOSTOLLE 
2022 

 

Toimituksen jäsen Jan Axberg KD esittelee asian. 
Vantaan kaupunki on myöntänyt Kyläneuvostolle noin 4 300 euron toiminta-avustuksen 
vuodelle 2022. Raportointi rahojen käytöstä pitää tehdä kaupungille 31.5.2023 mennessä.  
 
Toimituksen laatima alustava toiminta ja kuluarvio 12 kuukaudelle.  

 

PÄÄTÖSESITYS 

Hyväksytään Korson Kyläneuvoston laatima toiminta ja kuluarvio 12 kuukaudelle.  

 

PÄÄTÖS 
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9. KORSON KYLÄNEUVOSTON KEVÄÄN ja ALKUKESÄN 2022 
TAPAHTUMIA  

Toimituksen jäsen Ari Tammi SDP esittelee: 

- toimituksen kokoukset 8.6. ja 20.7. ja 10.8.2022 
- korsolaisten toimijoiden tapaaminen toukokuun lopulla 
- Kyläneuvoston yleiskokoukset III 15.6. ja IV 31.8. 
- Kyläneuvoston Uutiskirjeet kerran kuukaudessa 
- Korson Kyläjuhlat la 3.9.2022 yhteistyössä korsolaisten järjestöjen kanssa 

PÄÄTÖSESITYS 

Merkitään esittely tiedoksi.  

 

PÄÄTÖS 

 
 

10. MUUT ASIAT  
- Tilaa Vantaan kaupungin Korsoa koskeva UUTISKIRJE 
https://www.vantaa.fi/uutiskirjeet . 

- VANTAAN KAUPUNGIN INNOVAATIOKILPAILU 14.4. - 15.8.2022 

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

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. Lisätietoa 
https://www.vantaa.fi/fi/ajankohtaista/tiedote/kaikille-avoin-vantaan-
innovaatiokilpailu-etsii-kaikenkokoisia-kaupunkikeksintoja  

- raportti 5.4.2022 tilaisuudesta KORSO NYT JA TULEVAISUUDESSA 
https://d6scj24zvfbbo.cloudfront.net/b7c62fb9be3ab170ab7b1fcdeb7a40ba/2
00000313-
b1d69b1d6b/KORSO%20NYT%20JA%20TULEVAISUUDESSA%20juttu.pdf?

ph=729d008eea  

 
11. KORSON KYLÄNEUVOSTON SEURAAVA YLEISKOKOUS?  
- Kyläneuvoston III yleiskokous on ke 15.6.2022. Kutsu lähetetään kaikille 
Korson Kyläneuvoston jäsenille, joita tällä hetkellä 146.  
Pääteemana Korson Kyläjuhlat la 3.9.2022.  

https://www.vantaa.fi/uutiskirjeet
https://www.vantaa.fi/fi/ajankohtaista/tiedote/kaikille-avoin-vantaan-innovaatiokilpailu-etsii-kaikenkokoisia-kaupunkikeksintoja
https://www.vantaa.fi/fi/ajankohtaista/tiedote/kaikille-avoin-vantaan-innovaatiokilpailu-etsii-kaikenkokoisia-kaupunkikeksintoja
https://d6scj24zvfbbo.cloudfront.net/b7c62fb9be3ab170ab7b1fcdeb7a40ba/200000313-b1d69b1d6b/KORSO%20NYT%20JA%20TULEVAISUUDESSA%20juttu.pdf?ph=729d008eea
https://d6scj24zvfbbo.cloudfront.net/b7c62fb9be3ab170ab7b1fcdeb7a40ba/200000313-b1d69b1d6b/KORSO%20NYT%20JA%20TULEVAISUUDESSA%20juttu.pdf?ph=729d008eea
https://d6scj24zvfbbo.cloudfront.net/b7c62fb9be3ab170ab7b1fcdeb7a40ba/200000313-b1d69b1d6b/KORSO%20NYT%20JA%20TULEVAISUUDESSA%20juttu.pdf?ph=729d008eea
https://d6scj24zvfbbo.cloudfront.net/b7c62fb9be3ab170ab7b1fcdeb7a40ba/200000313-b1d69b1d6b/KORSO%20NYT%20JA%20TULEVAISUUDESSA%20juttu.pdf?ph=729d008eea
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12.  KOKOUKSEN PÄÄTÖS 
 
 
 
Vantaalla 
17.5.2022 
Korson Kyläneuvoston toimitus 
 
 

 

 

 
 


