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KORSON KYLÄNEUVOSTON UUTISKIRJE 6 / 2022  

 

1. KORSON KYLÄPÄIVÄ LA 3.9.2022 
ONNISTUI HYVIN 
 
Korson Kyläneuvosto ja useat korsolaiset toimijat järjestivät Korson Kyläpäivän 
Korson keskustassa lauantaina 3.9.2022 klo 12-15. Kyläpäivä oli yhteinen talkoilla 
toteutettu juhla, missä korsolaiset järjestöt ja urheiluseurat esittelivät toimintaansa. 

Ohjelmassa oli Hovinarri lastenbändi, Nallesairaala, pomppulinna, ilmapalloja, 
telttoja, vohvelinpaistoa, kahvit ja pullat ja mehut, makkaraa, hodareita, paloauto, 
sählyä, lentopalloa, ongintaa, hattaroita, yhteislaulua, minifutista, laukaisututka, 
mokkapaloja sekä paljon muuta. 

Järjestelyissä mukana SPR Korso, Korson Martat, Korson Leijonat, Korson Veto, 
Korson seurakunta, Korson Palloseura, Korson Eläkkeensaajat, Korson Kunto, 
Korson Kaiku, Korson Eläkeläiset ry., Korson Nuoret Kotkat ja Korson Kyläneuvosto 
sekä puolueista SDP, KOK, Vihreät, VAS, PS, Liike Nyt, KD ja Keskusta. 

Kyläpäivään osallistui noin 1080 henkeä. Palaute päivästä oli kauttaaltaan 
myönteinen tyyliin ”Tapahtuma oli hyvin Korsoon sopiva ja korsolaisten näköinen. 
Oma pisteemme oli meille sopivalla paikalla ja meillä vieraili hyvin porukkaa ja 
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tapaamisten, ja myynnin osalta tavoitteet täyttyivät hyvin.” 
 
”Tunnelma oli mukava ja henki "Korsolainen". Hienosti toimi etukäteissuunnittelu, 
paikkojen ym. asioiden suhteen. Jälkityöt hoidettiin huolellisesti loppuun saakka.” 

Korson Kyläneuvosto päätti yleiskokouksessaan 20.9.2022 järjestää Kyläpäivän 
myös ensi kesänä 2023. Avoinna vielä hieman on, pidetäänkö juhla jo toukokuussa 
vai vasta elo-syyskuussa. Kyläpäivän kustannukset olivat noin 1800 euroa, mistä 
Vantaan kaupunki avusti Kyläneuvostoa 1550 eurolla. Talkoolaisia oli yhteensä 79 
kappaletta ja talkootyötä tehtiin yhteensä Korson Kyläpäivän eteen yli 300 tuntia.  
 

 

TERVETULOA KORSON KYLÄPÄIVÄÄN! 

 

 
 
 
 

 
 

2. VALOKUVAUSKILPAILU ”LINTUJEN SYKSY” 

Syksyyn on kuitenkin luvassa, jos jonkinmoista mukavaa puuhaa, kuten Vantaan 
lintujen kunniaksi järjestettävä kaikille avoin valokuvauskilpailu teemalla ”Lintujen 
syksy”. Kilpailussa on kaksi sarjaa: avoin sarja ja alle 16-vuotiaiden sarja. Kisaan voi 
osallistua kuvilla, jotka on otettu Vantaan alueella kilpailuaikana 1.8.–31.10. 

LUE LISÄÄ KILPAILUSTA. 

 

https://www.vantaa.fi/fi/ajankohtaista/uutinen/vantaa-jarjestaa-lintuvuoden-kunniaksi-valokuvauskilpailun-teemalla-lintujen-syksy
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3. KORSON LIIKENNETURVALLISUUS KARTOITETTU 
 
Korson Kyläneuvosto lähetti syyskuussa aloitteen Vantaan kaupungille Korson 
Keskustan turvattomien katujen kartoittamisesta ja niiden parantamisesta 
asukkaille turvallisiksi. 
Vantaa kysyi jo keväällä 2022 asukkailta näkemyksiä turvattomista paikoista 
Vantaan liikenteessä. Kyselystä oli kaksi versioita, joista toinen oli osoitettu 
kouluille ja toinen kaikille Vantaalla liikkuville. Kyselyssä sai kertoa mistä tahansa 
liikenneturvallisuusongelmasta. Puutteet merkittiin kartalle.  
 
Erityisen paljon kommentteja tuli  
- turvattomista kadunylityspaikoista (25 %),  
- korkeista ajonopeuksista (22 %),  
- puuttuvista jalankulku- tai pyöräväylistä (18 %) ja  
- turvattomista liittymistä (17 %). 

”Vantaalla on viime vuosina järjestelmällisesti alennettu asuinalueiden 
tonttikatujen nopeusrajoituksia 40:stä 30 kilometriin tunnissa. Tarpeen mukaan 
nopeusrajoituksia on alennettu myös muilla kaduilla”, kertoo Vantaan 
liikenneinsinööri Olli Tamminen. 

”Kaupungilla on keinoja vähentää myös turvattomuutta aiheuttavaa 
ylinopeuksien ajamista. Kaduille voidaan lisätä esimerkiksi erilaisia hidasteita, 
kuten töyssyjä. Vantaa reagoi ylinopeuksiin myös aloittamalla syksyllä 2022 
automaattisen liikennevalvonnan. Valvontakameroita asennetaan ensi 
vaiheessa viiteen kohteeseen Vantaalla. Nopeusrajoitusten noudattamista 
valvoo poliisi”, kertoo Tamminen. 
 
KATSO KORSON PAHIMMAT JA TURVATTOMIMMAT KADUT JA NIIDEN 
KORJAUSTARPEET interaktiivinen kartta. 
 

 
 

https://rambollglobal.maps.arcgis.com/apps/instant/interactivelegend/index.html?appid=ba7e30bd52f44ad7b3e1782f10b54d81
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4. TEE UUSI ALOITE 

 
Korson Kyläneuvoston kokoukselle on tullut tänä vuonna jo 13 aloitetta.  
Aloitteet ja toimenpiteet näet Kyläneuvoston verkkosivuilta kohdasta 
ALOITTEET sekä https://www.korsonkylaneuvosto.fi/ajankohtaista/.  

Jokainen Kyläneuvoston jäsen voi tehdä oman aloitteen verkkosivujen 
REMONTTIKULMASSA www.korsonkylaneuvosto.fi/tuotteet . 
 
Korson Kyläneuvostossa läpi menneet aloitteet lähetetään asiasta riippuen 
Vantaan  
- kaupunginvaltuustoon 
- kaupunginhallitukselle 
- lautakuntaan 
- virkamiehelle. 

Aloitteiden edistymisestä tiedotetaan Korson Kyläneuvoston sivuilla. 
 
TEE ALOITE JA KYLÄNEUVOSTO VIE SITÄ YHDESSÄ ETEENPÄIN.  

 

5. VANTAAN JA KERAVAN HYVINVOINTIALUE  

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asioista voi seurata netissä. 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.    
 
 

 

 

 

https://www.korsonkylaneuvosto.fi/ajankohtaista/
http://www.korsonkylaneuvosto.fi/tuotteet
http://www.korsonkylaneuvosto.fi/tuotteet
https://vakehyva.cloudnc.fi/fi-FI
https://stats.sender.net/forms/aOPrYb/view
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Korsolaiset edustajat hyvinvointialueen valtuustossa: 

 
 

Korson Kyläneuvoston yleiskokous päätti 20.9.2022, että järjestetään 
marraskuussa keskustelutilaisuus vuoden 2023 alusta aloittavasta Vantaan ja 
Keravan hyvinvointialueesta. Mukaan kutsutaan hyvinvointialueen johtaja 
Timo Aronkytö sekä hyvinvointialueen virkamiehiä sekä korsolaisia 
luottamushenkilöitä.  
 
Tilaisuuden kutsu lähetetään kaikille Kyläneuvoston jäsenille sekä ilmoitetaan 
avoimena kutsuna korsolaisille Korson eri some kanavissa.  
Lue Ritva Bäckströmin tuore blogi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen 
tilanteesta täältä.  

 

6. KORSON KYLÄNEUVOSTO MUKAAN SITRAN 
DEMOKRATIALABORATORIOON 

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto SITRA toimii eduskunnan alaisuudessa ja 
pyrkii rakentamaan toimillaan entistä parempaa tulevaisuuden Suomea.  
 
SitraLab 4:n kehittämiskohteena on erityisesti osallisuus ja digitaalinen 
aluedemokratia. Sitra haki kehittämislaboratorioonsa hankkeita alkukesästä. 
Hakemuksia tule yhteensä 21 kappaletta. Näistä 12 valittiin haastatteluihin ja 

https://www.korsonkylaneuvosto.fi/blogit/
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lopulta elokuun lopulla julkistettiin kuusi kehityslaboratorioon valittua hanketta.  
Korson Kyläneuvoston alueellisen digidemokratian kehittämishanke valittiin 
yhtenä mukaan.  

Sitra Lab -muutosohjelman taustalla on laajempi tarve uudistaa osallistumisen 
keinoja ja ”käyttöliittymiä”.  

Ihmisten osallistumisen kannalta on merkitystä vaikkapa sillä, että kuntalainen 
saa palautetta ja tietää osallistumisellaan olevan on vaikutusta 
päätöksenteossa. 

Sitra Lab 4 mukaan valitut hankkeet: 

• Alueosallisuus Helsinki – tavoitteena kansalaiskeskustelun toteutusmalli, 
jossa keskustelun aloite ja agenda tulevat kaupungin sijaan asukkailta 
itseltään 

• InnoOhr Kemi – tavoitteena kehittää yhteistyörakenteet alueen veto- ja 
pitovoiman ja päätöksenteon läpinäkyvyyden lisäämiseksi 

• Team Ostrobothnia Vaasa, Pohjanmaan hyvinvointialue – tavoitteena 
kehittää alueellista osallisuustyötä kokoavat yhteistyörakenteet Pohjois-
Pohjanmaan hyvinvointialueelle 

• Korson Kyläneuvosto Vantaa – tavoitteena kehittää paikallista, digitaalista 
demokratiamallia sekä toimintakulttuuria 

• Siilinjärven digiosallisuus Siilinjärvi – tavoitteena pilotoida rakentavaan 
keskusteluun tähtäävä digitaalinen osallisuusalusta 

• Vaikuttavuutta osallisuustyöhön Tampere – tavoitteena luoda kaupungin 
osallisuustoimintaa yhtenäistävä ja ohjaava toimintamalli 

Sitra Lab 4 etsi hankkeita, jotka taklaavat osallistumista 
haastavia kolmea muutosilmiötä: 
1. Tarvitaan osallistumista edistävää toimintakulttuuria. 
2. Tarvitaan osallistumista edistävät rakenteet. 
3. Tarvitaan parempaa osallistumistietoa ja tiedon 
hyödyntämistä. 
 
Korson Kyläneuvosto pyrkii luomaan uutta matalan 
kynnyksen digitaalista lähidemokratiamallia Vantaalle ja 
Suomeen. Lue lisää Sitra Lab 4:n pyrkimyksistä. Voit myös 

osallistua keskusteluun demokratian kehittämisestä.  

https://www.sitra.fi/uutiset/sitra-lab-kokeilee-uusia-tapoja-lisata-kuntalaisten-osallistumista-hae-mukaan/
https://sitra-lab-demokratia.in.howspace.com/infosivu-seuraa-taalta-ajankohtaisia-asioita


7 
 

7. KORSON UUTISKIRJE – VANTAAN KAUPUNGILTA 
Syyskuun lopulla ilmestyi tuorein Korson Uutiskirje 9/2022. 
Teemoina mm. Kerro mielipiteesi Elmon katu- ja puistosuunnitelmista, 
Maakotkantielle asuntoja ja kivijalkakerroksen liiketiloja, Kirjoituspaja 
Lumossa, Ryhdy Kamuksi lapselle sekä Vantaan Armas-festivaali senioreille.  
Lue Vantaan kaupungin Korson uutiskirje täältä. 
 

AURINKOISTA SYKSYÄ  
 
Korsossa 30.9.2022 
Ystävällisin terveisin  

Ari Tammi 

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

 

https://www.anpdm.com/newsletterweb/474B514773414A5A4079484559/44435C4B7840425146784144584671
mailto:ari.tammi@gmail.com
http://www.korsonkylaneuvosto.fi/

