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www.korsonkylaneuvosto.fi 
KUTSU 

KORSON KYLÄNEUVOSTON YLEISKOKOUS 4 / 2022  

AIKA TI 29.11.2022 klo 18.30 - 20.00. 
 Kahvitarjoilu alkaen klo 18. 

PAIKKA   Korson asukastila, Korsontie 2, käynti radan puolelta  
sekä TEAMS – linkki 
Läsnäolijat: 
Pentti Sirola, Timo Jelekäinen, Ari Tammi, Markus Wennäkoski, Jan Axberg, Merja-Liisa 
Vasarainen, Jarmo Laine, Ritva Bäckström, Irja Ruohonen, Mira Sten, Johanna Löfblom ja 
Tarakini Rainaho. 
 
 

PÖYTÄKIRJA 

 
 

1. KOKOUKSEN AVAUS ja ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN  

 

Kokouksen pj. Timo Jelekäinen avasi kokouksen klo 18.03. Hyväksyttiin edellisen 
kokouksen pöytäkirja ja vahvistettiin esityslista.  

http://www.korsonkylaneuvosto.fi/
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2. VANTAAN KAUPUNGIN VAPAAEHTOISTYÖN PALKINTO 2022 
 
Kyläneuvoston toimituksen jäsen Mira Sten vihr. esitteli asian. Palkinto 
myönnettiin Korson Kyläneuvostolle. Asiasta juttu Vantaan kaupungin 
verkkosivuilla.  
 
https://www.vantaa.fi/fi/ajankohtaista/uutinen/vantaalainen-
vapaaehtoisteko-2022-edistaa-osallisuutta-ja-
vaikuttamismahdollisuuksia  

PÄÄTÖSESITYS 
Keskustellaan katsauksesta ja merkitään tiedoksi.   

PÄÄTÖS 
Asia merkittiin tiedoksi.  

 

3. VANTAAN KAUPUNGIN KORSON ASUKASFOORUMI ma 20.11.2022  

Kyläneuvoston jäsen Jan Axberg KD esitteli asukasfoorumin keskeiset 
tapahtumat. Korsolaisten kysymykset ja osa Vantaan viranhaltijoiden 
vastauksista liitteenä 1.  
 
Kyläneuvostolle tehtiin aloite yritysfoorumin järjestämisestä helmikuussa 2023 
yhdessä Vantaan kaupungin elinkeinoyksikön kanssa.  
Juttu ja kuvat 21.11. Lumon asukasfoorumista www.korsonkylaneuvosto.fi .  
 

PÄÄTÖSESITYS 
Keskustellaan asukasfoorumista ja merkitään tiedoksi.   
Päätetään toteuttaa ensi keväänä korsolaisille yrityksille suunnattu 
yritysfoorumi yhteistyössä Vantaan elinkeinoyksikön kanssa.  
 

PÄÄTÖS 

Asukasfoorumi merkittiin tiedoksi.   

Päätettiin toteuttaa ensi keväänä helmikuussa korsolaisille yrityksille 
suunnattu yritysfoorumi yhteistyössä Vantaan elinkeinoyksikön kanssa.  

 
4. KORSON KYLÄNEUVOSTOLLE SAAPUNEET UUDET ALOITTEET  

Verkkosivujen kautta on saapunut 10 uutta aloitetta:  

https://www.vantaa.fi/fi/ajankohtaista/uutinen/vantaalainen-vapaaehtoisteko-2022-edistaa-osallisuutta-ja-vaikuttamismahdollisuuksia
https://www.vantaa.fi/fi/ajankohtaista/uutinen/vantaalainen-vapaaehtoisteko-2022-edistaa-osallisuutta-ja-vaikuttamismahdollisuuksia
https://www.vantaa.fi/fi/ajankohtaista/uutinen/vantaalainen-vapaaehtoisteko-2022-edistaa-osallisuutta-ja-vaikuttamismahdollisuuksia
http://www.korsonkylaneuvosto.fi/
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Aloitteet liitteenä 2.  
 
 
ALOITE 1 - METSOLANTIEN PYSÄKÖINTI 
 
PÄÄTÖSESITYS 
Korson Kyläneuvoston toimitus esittää, että aloite lähetetään sellaisenaan 
Vantaan kaupungille palautejärjestelmän kautta mahdollisia toimenpiteitä 
varten.   
 
PÄÄTÖS 
Korson Kyläneuvosto päätti, että aloite lähetetään sellaisenaan Vantaan 
kaupungille palautejärjestelmän kautta mahdollisia toimenpiteitä varten.   
 
ALOITE 2 - HYLJEKUJA 
 
PÄÄTÖSESITYS 
Korson Kyläneuvoston toimitus esittää, että aloite lähetetään sellaisenaan 
Vantaan kaupungille palautejärjestelmän kautta mahdollisia toimenpiteitä 
varten.   
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PÄÄTÖS 
Korson Kyläneuvosto päätti, että aloitetta ei lähete sellaisenaan Vantaan 
kaupungille palautejärjestelmän kautta mahdollisia toimenpiteitä varten, 
koska aloitteeseen saatiin asukasfoorumilla 21.11.2022 vastaus: 
” Lahdenväylä (VT4) on valtion tie, ja Uudenmaan ELY:n hallinnassa jonka 
melusuojauksesta valtio vastaa. Kaupunki on useaan otteeseen lausunut 
Ely:lle melusuojauksen kiirehtimisestä, mutta valtiolta ei ole löytynyt 
toistaiseksi määrärahoja.  
Hyljekuja on ollut sirotepinnalla ja on pinnaltaan heikkolaatuinen. Kaupunki on 
siirtänyt päällystystä, koska on odotettu ELY:n meluseinän rakennustöitä. 
Katu kunnostetaan kesällä kesällä 2023, mikäli ELY:n meluseinän 
rakentamien ei ala silloin.” 
 
 
ALOITE 3 – KORJAUKSET 
 
PÄÄTÖSESITYS 
Korson Kyläneuvoston toimitus esittää, että aloite lähetetään sellaisenaan 
Vantaan kaupungille palautejärjestelmän kautta mahdollisia toimenpiteitä 
varten.   
 
 
PÄÄTÖS 
Korson Kyläneuvosto päätti, että aloitetta ei lähetä sellaisenaan Vantaan 
kaupungille palautejärjestelmän kautta mahdollisia toimenpiteitä varten, 
koska asukasfoorumissa 21.11.2022 saatiin tähän vastaus: 
”Korson asema on Väyläviraston omistama ja hallinnassa. Aseman kunnosta 
käydään jatkuvaa keskustelua kaupungin ja valtion välillä. Korson aukion 
kunnostus odottaa koko keskustan uudistamista.” 
 
 
 
 
 
ALOITE 4 - JUNA-ASEMAN SEUTU JA "KESKUSTA" 
 
PÄÄTÖSESITYS 
Korson Kyläneuvoston toimitus esittää, että aloite lähetetään sellaisenaan 
Vantaan kaupungille palautejärjestelmän kautta mahdollisia toimenpiteitä 
varten.   
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PÄÄTÖS 
Korson Kyläneuvosto päätti, että aloitetta ei lähetä sellaisenaan Vantaan 
kaupungille palautejärjestelmän kautta mahdollisia toimenpiteitä varten, 
koska asukasfoorumissa 21.11.2022 saatiin tähän vastaus: 
”Korson asema on Väyläviraston omistama ja hallinnassa. Aseman kunnosta 
käydään jatkuvaa keskustelua kaupungin ja valtion välillä. Korson aukion 
kunnostus odottaa koko keskustan uudistamista.” 
 
 
ALOITE 5 - VIERUMÄENTIEN PERUSKORJAUS  
 
 
PÄÄTÖSESITYS 
Korson Kyläneuvoston toimitus esittää, että aloite lähetetään sellaisenaan 
Vantaan kaupungille palautejärjestelmän kautta mahdollisia toimenpiteitä 
varten.   
 
 
PÄÄTÖS 
Korson Kyläneuvosto päätti, että aloitetta ei lähetä sellaisenaan Vantaan 
kaupungille palautejärjestelmän kautta mahdollisia toimenpiteitä varten, 
koska asukasfoorumissa 21.11.2022 saatiin tähän vastaus: 
”Vierumäentien perusparannus on tällä hetkellä rakentamisohjelmassa 
vuodelle 2027-2028. Kapean katutilan haasteiden takia kohde vaatii vielä 
katusuunnitelmien tarkentamista ja rakentamisen aikaisten 
liikennejärjestelyiden suunnittelua.” 
 
 
 
 
ALOITE 6 - ALUEEN LAPSILTA PUUTTUU SISÄLIIKUNTATILOJA 
 
PÄÄTÖSESITYS 
Korson Kyläneuvoston toimitus esittää, että odotetaan uusien tilojen 
valmistumista eli Koillis-Vantaan liikuntahallia, koska Korson koulun 
liikuntatilat ovat käytössä vuoteen 2025 asti. Asia käytiin läpi Korson 
asukasfoorumissa 21.11.2022.  
 
PÄÄTÖS 
Korson Kyläneuvoston päätti, että odotetaan uusien tilojen valmistumista eli 
Koillis-Vantaan liikuntahallia, koska Korson koulun liikuntatilat ovat käytössä 
vuoteen 2025 asti. Asia käytiin läpi Korson asukasfoorumissa 21.11.2022. 
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ALOITE 7 - KORSON ALUEEN TAPAHTUMAKALENTERI 17.11.2022 
 
PÄÄTÖSESITYS 
Korson Kyläneuvoston toimitus esittää, että aloite lähetetään sellaisenaan 
Vantaan kaupungille palautejärjestelmän kautta mahdollisia toimenpiteitä 
varten.   
 
 
PÄÄTÖS 
Korson Kyläneuvosto päätti jättää asia Korson Kyläneuvoston toimituksen 
harkittavaksi. Hiljattain aloittanut Korso.info on asiassa yksi 
toteutusmahdollisuus.  
 
ALOITE 8 - LISÄÄ ILMOITUSTAULUJA 
 
PÄÄTÖSESITYS 
Korson Kyläneuvoston toimitus esittää, että aloite lähetetään sellaisenaan 
Vantaan kaupungille palautejärjestelmän kautta mahdollisia toimenpiteitä 
varten.   
 
 
PÄÄTÖS 
Korson Kyläneuvosto päätti, että aloite lähetetään sellaisenaan Vantaan 
kaupungille palautejärjestelmän kautta mahdollisia toimenpiteitä varten.  
Korson Kyläneuvosto päätti myös, että Vantaan kaupunki tutkisi 
mahdollisuutta lisätä sähköisiä ilmoitustauluja Korson keskustan alueelle 
sisä- ja ulkotiloihin.   
 
 
ALOITE 9 - KOULUTIE TURVALLISEKSI NIKINMÄKI – JOKIVARSI 
 
PÄÄTÖSESITYS 
Korson Kyläneuvoston toimitus selvitti asiaa ja toteaa, että liikennevalot eivät 
ole Nikinmäen asukkaiden mielestä ihanneratkaisu, vaan useimmat asukkaat 
ovat toivoneet liikenneympyrää tai alikulkua. Turvakaide on käytännössä 
mahdotonta ylläpitää erityisesti talvikaudella.  
Korson Kyläneuvoston toimitus esittää, että aloite lähetetään näillä lisäyksillä 
Vantaan kaupungille palautejärjestelmän kautta mahdollisia toimenpiteitä 
varten.  
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PÄÄTÖS 
Korson Kyläneuvosto toteaa, että liikennevalot eivät ole Nikinmäen 
asukkaiden mielestä ihanneratkaisu, vaan useimmat asukkaat ovat toivoneet 
liikenneympyrää tai alikulkua. Turvakaide on käytännössä mahdotonta 
ylläpitää erityisesti talvikaudella.  
Korson Kyläneuvosto päätti, että aloite lähetetään näillä lisäyksillä Vantaan 
kaupungille palautejärjestelmän kautta mahdollisia toimenpiteitä varten. 
 
 
ALOITE 10 - HUONO TIEKUNNOSSAPITO RIKKOO RAKENNUKSIA 
 
PÄÄTÖSESITYS 
Korson Kyläneuvoston toimitus esittää, että aloite lähetetään sellaisenaan 
Vantaan kaupungille palautejärjestelmän kautta mahdollisia toimenpiteitä 
varten.   
 
 
PÄÄTÖS 
Korson Kyläneuvosto päätti, että aloite lähetetään sellaisenaan Vantaan 
kaupungille palautejärjestelmän kautta mahdollisia toimenpiteitä varten.   
 
ALOITE 11 – KORSO TUTUKSI VALOKUVIN 
 
PÄÄTÖSESITYS 
Korson Kyläneuvoston toimitus esittää, että aloite ei anna aihetta 
toimenpiteisiin eikä sitä ole tarve lähettää Vantaan kaupungille. Toimitus 
esittää kuitenkin, että aloite julkaistaan Kyläneuvoston verkkosivuilla uutisen 
muodossa ja kysytään, löytyisikö Korsosta vapaaehtoisia kokoamaan 
aloitteen esittämää valokuvaajien ryhmää.    
 
 
PÄÄTÖS 
Korson Kyläneuvosto päätti, että aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin eikä 
sitä ole tarve lähettää Vantaan kaupungille. Kyläneuvosto päätti kuitenkin, 
että aloite julkaistaan Kyläneuvoston verkkosivuilla uutisen muodossa ja 
kysytään, löytyisikö Korsosta vapaaehtoisia kokoamaan aloitteen esittämää 
valokuvaajien ryhmää.    
Kyläneuvosto päätti valita valmisteluryhmän asialle. Valmisteluryhmään 
valittiin Markus Wennäkoski, Ari Tammi, Johanna Löfblom ja Tarakiri 
Rainaho.  
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6. VANTAAN JA KERAVAN HYVINVOINTIALUEEN KUULUMISET 
  
Aluevaltuustoon valittiin alkukeväällä kuusi korsolaista.  
Toimituksen jäsen Ritva Bäckström VAS esittelee asian.  
 
Keskustellaan hyvinvointialueen valmisteluista sekä mahdollisesta tapahtumasta, missä 
korsolaiset ja Kyläneuvoston jäsenet voivat esittää kysymyksiä hyvinvointialueen 
Valmistelijoille ja luottamushenkilöille.  

 

PÄÄTÖSEHDOTUS 

Korson Kyläneuvoston toimitus esittää, että järjestetään helmi-maaliskuussa 2023 
keskustelutilaisuus vuoden 2023 alusta aloittavasta Vantaan ja Keravan 
hyvinvointialueesta. Mukaan kutsutaan hyvinvointialueen johtaja Timo Aronkytö sekä 
hyvinvointialueen virkamiehiä sekä korsolaisia luottamushenkilöitä.  
Toimitus vastaa yhteistyössä korsolaisten hyvinvointialueen luottamushenkilöiden kanssa 
tapahtuman järjestelyistä.  

 

 

PÄÄTÖS 
Korson Kyläneuvosto päätti, että järjestetään huhtikuussa 2023 keskustelutilaisuus vuoden 
2023 alusta aloittavasta Vantaan ja Keravan hyvinvointialueesta. Mukaan kutsutaan 
hyvinvointialueen johtaja Timo Aronkytö sekä hyvinvointialueen virkamiehiä sekä 
korsolaisia luottamushenkilöitä.  
Kyläneuvoston toimitus vastaa yhteistyössä korsolaisten hyvinvointialueen 
luottamushenkilöiden kanssa tapahtuman järjestelyistä.  

 
 

7. KORSON KYLÄNEUVOSTON TALOUSTILANNE JA NÄKYMÄT 

 

Toimituksen jäsen Timo Jelekäinen SDP esittelee asian. 
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PÄÄTÖSESITYS 

Korson Kyläneuvoston toimitus esittää, että merkitään tiedoksi Timo Jelekäisen katsaus 
Korson Kyläneuvoston taloustilanteesta.  

 

PÄÄTÖS 
Korson Kyläneuvosto päätti merkitään tiedoksi Timo Jelekäisen katsauksen Korson 
Kyläneuvoston taloustilanteesta. Kyläneuvoston tilillä on 2453,86 euroa.  

 

 

8. KORSON KYLÄNEUVOSTO ja SITRA LAB 4 
Kyläneuvoston päätoimittaja Ari Tammi esittelee asian.  

 

 

 

PÄÄTÖSESITYS  
 
Korson Kyläneuvoston toimitus esittää, että asia merkitään tiedoksi.  
 
 

 

PÄÄTÖS 

Korson Kyläneuvosto päätti merkitä asian tiedoksi.  
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9. KORSON KYLÄNEUVOSTON SÄÄNTÖMUUTOS SEKÄ KORSON 
KYLÄNEUVOSTON TUKI RY:N PERUSTAMINEN  

 
Toimituksen jäsen Ritva Bäckström esittelee asian. Kyläneuvoston nykyiset 
säännöt https://www.korsonkylaneuvosto.fi/tietoa-meista/   
 

PÄÄTÖSESITYS 

Muutetaan Korson Kyläneuvoston säännöt esityksen mukaan.  
Annetaan Korson Kyläneuvoston toimitukselle valtuudet valmistella, laatia säännöt ja 
toiminnan tarkoituksen sekä perustaa Korson Kyläneuvoston tuki ry:n tukemaan Korson 
Kyläneuvoston toimintaa ja vastaamaan rahaliikenteestä.  

 

PÄÄTÖS 
Korson Kyläneuvosto päätti muuttaa Kyläneuvoston säännöt esityksen 
mukaan. Uudet säännöt liitteenä 1.  
Annetaan Korson Kyläneuvoston toimitukselle valtuudet valmistella ja laatia 
Korson Kyläneuvoston tuki ry:n säännöt ja toiminnan tarkoituksen. Lisäksi 
Kyläneuvosto antoi toimitukselle valtuudet perustaa Korson Kyläneuvoston 
tuki ry:n tukemaan Korson Kyläneuvoston toimintaa ja vastaamaan 
rahaliikenteestä.  

 

10. KORSON KYLÄNEUVOSTON TOIMITUKSEN VARAJÄSENET 
Korson Kyläneuvoston toiminta on laajentunut ja kasvaa edelleen. Tämän 
vuoksi on tarpeen vahvistaa Kyläneuvoston työrukkasen eli toimituksen 
asemaa valitsemalla puolueitten valitsemien jäsenten lisäksi jokaiselle myös 
varajäsen.  

 
 
PÄÄTÖSESITYS 

Korson Kyläneuvoston toimitus esittää, että Kyläneuvosto päättää laajentaa 
Kyläneuvoston toimitusta valitsemalla jokaisen puolueen edustajalle myös 
varajäsenen. Ehdotukset varajäsenistä tekee jokainen korsolainen puolue.  

Vahvistetaan kokoukseen saapuneet varajäsen ehdotukset. 

 

 

 

https://www.korsonkylaneuvosto.fi/tietoa-meista/
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PÄÄTÖS  
Korson Kyläneuvosto päätti laajentaa laajentaa Kyläneuvoston toimitusta 
valitsemalla jokaisen puolueen edustajalle myös varajäsenen. Ehdotukset 
varajäsenistä tekee jokainen korsolainen puolue.  

Kyläneuvoston yleiskokous valtuutti toimituksen hyväksymään puolueitten 
ilmoittamat toimituksen varajäsenet.  

 

11. MUUT ASIAT  

- Sitra Lab 4 tapahtumat 
- Korson joulupolku on sunnuntaina 11.12.2022 klo 15 -18. 
Korso Seura pääjärjestäjä. Kyläneuvosto vastaa tilaisuuden valokuvauksesta 
ja auttaa markkinoinnissa.  
- 6.12. itsenäisyyspäivän juhla Lumossa klo 13 –  
- yritysfoorumi helmikuussa 
 
PÄÄTÖSESITYS 
Korson Kyläneuvoston toimitus esittää, että asiat merkitään tiedoksi.  

 

PÄÄTÖS 
Korson Kyläneuvoston päätti merkitä asiat tiedoksi. Lisäksi Kyläneuvosto 
päätti hankkia talkoolaisia joulupolun toteuttamiseen kysymällä vapaaehtoisia 
Kyläneuvoston jäsenistä.  

 

12. KORSON KYLÄNEUVOSTON SEURAAVA YLEISKOKOUS  
 
Korson Kyläneuvoston yleiskokous pidetään 4-5 kertaa vuodessa.  
 
PÄÄTÖSESITYS 
Kyläneuvoston toimitus esittää, että Korson Kyläneuvoston seuraava 
yleiskokous pidetään tammikuun lopulla 2023.  Kutsu lähetetään kaikille 
Korson Kyläneuvoston jäsenille, joita tällä hetkellä 154.  
Pääteemana 2023 aloittavan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen toiminta 
ja haasteet, uudet aloitteet sekä hyvinvointialueen asukasfoorumin valmistelu.  
Yritysfoorumi tulossa helmikuussa.  

 
PÄÄTÖS 
 
Korson Kyläneuvosto päätti, että Korson Kyläneuvoston seuraava 
yleiskokous pidetään tammikuun lopulla 2023.  Kutsu lähetetään kaikille 
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Korson Kyläneuvoston jäsenille, joita tällä hetkellä 154.  
Pääteemana on 2023 aloittavan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen 
toiminta ja haasteet, uudet aloitteet, Korson yritysfoorumin organisointi sekä 
hyvinvointialueen asukasfoorumin valmistelu.   

 
 
 
11.  KOKOUKSEN PÄÄTÖS 

Puheenjohtaja Timo Jelekäinen päätti kokouksen klo 20.15.  

Vantaalla 
13.9.2022 
 

päätoimittaja Ari Tammi ja  

Korson Kyläneuvoston toimitus 
 

 


