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www.korsonkylaneuvosto.fi 
KORSON KYLÄNEUVOSTON UUTISKIRJE 7 / 2022  

 

1. KORSON ASUKASFOORUMI  
MA 21.11.2022 KLO 18-20 LUMO  
 
KUTSU - Kuuluuko, Korso? 
Syksyn asukasfoorumi järjestetään hybriditilaisuutena maanantaina 21.11. klo 18-20 (kahvit klo 
17:30 alkaen), eli voit osallistua paikan päällä Lumosalissa (Urpiaisentie 14) tai etäyhteyksien 
välityksellä. Asukasfoorumissa paikalla kysymyksiin on vastaamassa kaupunginjohtaja Ritva 
Viljanen, apulaiskaupunginjohtajia, asiantuntijoita ja luottamushenkilöitä. 
 
Kutsumme mukaan Korson ja lähialueen asukkaat sekä muut alueen asioista kiinnostuneet! 
Tilaisuutta mukana järjestämässä Korson Kyläneuvosto. 

 Syksyn foorumissa on mahdollisuus keskustella ja kysyä kaupungin johdolta perinteisen kysymys-
vastaus -tilaisuuden lisäksi ajankohtaisista asioista eri palveluista ja toimialojen asioista 
teemapöydissä. 
 

Mikä Korsossa puhuttaa? 

Voit kertoa ideasi, kysymyksesi tai asiasi suoraan Remonttikulmassa Korson Kyläneuvostolle, 
niin teemme niistä tiivistelmän asukasfoorumin keskustelupöytiin. Voit lähettää kysymyksesi myös 
suoraan sähköpostilla minulle ari.tammi@gmail.com .  

http://www.korsonkylaneuvosto.fi/
https://www.korsonkylaneuvosto.fi/tuotteet/
mailto:ari.tammi@gmail.com
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Vantaan kaupunki ottaa asiasi tai kysymyksesi huomioon tilaisuuden sisältöä suunniteltaessa ja 
nostaa joitakin kysymyksiä esille itse tilaisuudessa. Tilaisuudessa voi esittää kysymyksen myös 
suullisesti.  

2. ÄÄNESTÄ SEURAKUNTAVAALEISSA 
Ennakkoäänestys ti 8.- la 12.11.2022 
Vaalipäivä sunnuntai 20.11.2022 

Kirkko tarvitsee monenlaisia päättäjiä. Äänestämällä vaikutat seurakuntasi ja kirkon 
tulevaisuuteen. 

Kuka on äänioikeutettu? 

Seurakuntavaaleissa jo 16-vuotiaalla on äänioikeus. Rippikoulua tai konfirmaatiota ei edellytetä 
äänestämiseen, kirkon jäsenyys riittää. Äänestämällä vaikutat oman seurakuntasi tulevaisuuteen. 
Luottamushenkilöt kehittävät ja ohjaavat seurakunnan toimintaa ja päättävät mm. siitä, ketä 
valitaan työntekijöiksi, minkälaisia kerhoja järjestetään ja miten rahat jaetaan. 

Ennakkoäänestys ti 8.- la 12.11.2022 

• Korson seurakuntakeskus kirkkosali II (Merikotkantie 4) ti-la 9-18  

• Monitoimikeskus Lumo (Urpiaisentie 14) ti-to 10-18 

• Korson asukastila 2.krs (Korsontie 2) ke 12-13 

Vaalipäivä sunnuntai 20.11.2022 

• Korson seurakuntakeskus kirkkosali II (Merikotkantie 4) klo 11-20 

KATSO SEURAKUNTAVAALIEN KORSOLAISET EHDOKKAAT  . 
Seurakuntavaaleissa äänestetään ehdokkaat sekä KORSON SEURAKUNTANEUVOSTOON että 
VANTAAN SEURAKUNTIEN YHTEISEEN KIRKKOVALTUUSTOON.  

 

https://www.vantaanseurakunnat.fi/seurakuntavaalit/ehdokkaat/korson-seurakunta
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3. KORSON KYLÄNEUVOSTON YLEISKOKOUS  
Korson Kyläneuvoston seuraava yleiskokous pidetään asukasfoorumin 21.11. 
jälkeen ti 29.11. klo 18.30 Korson asukastilassa, Korsontie 2, 2. krs. 
Kahvitarjoilu alkaa klo 18. Kutsu ja esityslista kokoukseen tulee noin viikkoa 
aikaisemmin Kyläneuvoston jäsenille.  
 
TERVETULOA!  

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 KORSON 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 . 

 

https://www.korsonkylaneuvosto.fi/ajankohtaista/
http://www.korsonkylaneuvosto.fi/tuotteet
http://www.korsonkylaneuvosto.fi/tuotteet
https://vakehyva.cloudnc.fi/fi-FI
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Vantaan ja Keravan aluevaltuuston toimintaa voi seurata tarkemmin tilaamalla 
hyvinvointialueen UUTISKIRJEEN.    
 
Korson Kyläneuvosto järjestää Hyvinvointialue foorumin helmikuussa 2023. 
Paikalla Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen johtoa ja luottamushenkilöitä.  
Tästä tarkemmin seuraavassa uutiskirjeessä. Foorumi piti järjestää jo 
marraskuussa, mutta Vantaan asukasfoorumin vuoksi se siirretään helmikuulle 
2023.  

 
 

 

6.  KORSON KYLÄNEUVOSTO ja SITRA 
 
Korson Kyläneuvoston on ollut mukana SitraLab4 toiminnassa eli demokratialaboratoriossa 
sparrattavana.  
 
Ohjelma haastaa Kyläneuvosto tunnistamaan korsolaiset avainverkostot sekä kehittämään 
yhteydenpitoaan korsolaisiin toimijoihin. Keinoina ovat muun muassa kahdensuuntaisen 
viestinnän kehittäminen suhteessa verkoston avaintoimijoihin sekä muun suhdetoiminnan 
kehittäminen. Kaikella tällä tähdätään hyvän ja toimivan yhteisöllisyyden kokemiseen 
Korsossa sekä sen kehittämiseen vaikuttamalla korsolaisten hyväksi eri tavoin.  
 
Matka on ollut haastava, mutta myös antoisa. Jos olet kiinnostunut sparrauksesta, laita 
viestiä päätoimittajalle ja tule johonkin sparraustilaisuuteen mukaan. 
 
SitraLab4 alkoi syyskuussa ja kestää ensi vuoden huhtikuulle. Tässä askelmerkit: 
 

 
 
 
 

https://stats.sender.net/forms/aOPrYb/view
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7.  TURVALLINEN LIIKUNTATILA – VASTAA KYSELYYN 
Millainen liikuntatila olisi sinulle turvallinen? Vastaa lyhyeen kyselyyn 13.11. mennessä. 
 
Auta meitä luomaan turvallisemman liikuntatilan periaatteet. Vastaa kyselyyn ja kerro 
kokemuksistasi tilojen käytöstä. Kyselyn tuloksia käytetään avuksi turvallisemman 
liikuntatilan periaatteiden luomisessa. Vastaajien kesken arvotaan kaksi uimahallien 10 
kerran sarjakorttia. 

Jos toimit liikuntaseurassa tai muussa liikuntatiloissa toimintaa järjestävässä 
organisaatiossa tilojen käytön yhteyshenkilönä, toivomme, että välität tiedon kyselystä 
myös kaikille toimintaanne osallistuville. 

Lue lisää ja vastaa kyselyyn .  

 

8. UUSI NUORTEN OSALLISUUSOPAS 

Tällä viikolla julkistettiin tuore nuorten osallisuutta edistävä opas. Kirjan taustalla on hanke 
Nuorten osallisuuden kehittäminen kauppakeskus Lippulaivassa Espoossa. Opas on 
ilmaiseksi ladattavissa osoitteessa  https://nuortenpalvelu.fi/osallisuusopas/ .  
 
Kyläneuvoston toimitus pohtii, miten nämä opit toimisivat Korsossa yhteistyössä 
Lumon lukion ja kirjaston kanssa. 
 
 

 

9.  TILASTOTIETOJA KORSOSTA 
Korson suuralueen asukasmäärä on kaksikertaistunut 40 
vuodessa.  
1980 alueella asui 15 751 henkeä 
2020 alueella asui 30 036 henkeä.  

 

https://osallistuvavantaa.fi/p/2iu2nmz7sla8
https://nuortenpalvelu.fi/osallisuusopas/
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51 % Korson suuralueen asukkaista on 30-64 vuotiaita, lapsia alle 15 vuotiaita on 20% ja 
eläkeläisiä 15 %.  
 
Sinkkuja vuonna 2020 oli 37% asukkaista, 2-4 hengen perheitä 58 %.  
Keskitulot 2019 tulonsaajaa kohden 34 686 euroa. Työttömiä vuonna 2019 vain 4 %.  
 
Korsolaisista käy Helsingissä töissä noin 5 500 henkeä eli joka kuudes. Asuntojen 
keskikoko 80 neliötä.  
 
Vantaan tilastot alueittain osoitteessa https://www.vantaa.fi/fi/kaupunki-ja-
paatoksenteko/tietoa-vantaasta/tilastot-ja-tutkimukset/vantaa-alueittain . 
 

 
 

 

https://www.vantaa.fi/fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/tietoa-vantaasta/tilastot-ja-tutkimukset/vantaa-alueittain
https://www.vantaa.fi/fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/tietoa-vantaasta/tilastot-ja-tutkimukset/vantaa-alueittain
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10. AURINKOISTA SYKSYÄ  
 
Korsossa 10.11.2022 
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/

