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1. ONNISTUNUT JOULUPOLKU SU 11.12.2022 
ANKKAPUISTOSSA 
 
Korso Seura järjesti yhteistyössä Korson Kyläneuvoston ja korsolaisten seurojen ja 
yhdistysten kanssa perinteisen joulupolun Ankkapuistossa su 11.12.2022. Tilaisuus oli 
erittäin onnistunut. Vieraita arvioitiin olleen yli 4000 henkeä.  
Ohessa Markus Wennäkosken ottamia kuvia Joulupolulta.  
 
Kuvat saa suurennettua Kyläneuvoston sivuilla www.korsonkylaneuvosto.fi . 
 
Korson Kyläneuvosto osallistui tapahtuman viestintään, valokuvaukseen sekä talkoolaisten 
hankkimiseen tapahtumaan. Kiitokset kaikille osallistujille.  

http://www.korsonkylaneuvosto.fi/
http://www.korsonkylaneuvosto.fi/
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2. KORSON KYLÄNEUVOSTON YLEISKOKOUS 1 - 2023 
Korson Kyläneuvoston seuraava yleiskokous pidetään ti 24.1. klo 18.30 Korson 
asukastilassa, Korsontie 2, 2. krs. Käynti radan puolelta.  
 
Kokouksen esityslista ja pöytäkirja löytyvät viikkoa ennen Kyläneuvoston 
verkkosivuilta kohdasta KOKOUKSET 
https://www.korsonkylaneuvosto.fi/kokoukset/  . 
 
Kahvitarjoilu alkaa klo 18 ja kokous klo 18.30. 
Tervetuloa tutustumaan Kyläneuvoston toimintaan.  

 
 

3. TEE UUSI ALOITE 

 
Korson Kyläneuvoston kokoukselle tuli viime vuonna 27 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 KORSON 
POLIITIKKOJEN KANSSA ETEENPÄIN.  

 

 

https://www.korsonkylaneuvosto.fi/kokoukset/
https://www.korsonkylaneuvosto.fi/ajankohtaista/
http://www.korsonkylaneuvosto.fi/tuotteet
http://www.korsonkylaneuvosto.fi/tuotteet
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4. KORSON KYLÄNEUVOSTO JA SITRA 

Korson Kyläneuvosto luo alueellista verkostodemokratiaa ja hyvinvointia 
Korsoon. Korson Kyläneuvosto valittiin viime syksynä mukaan SitranLab4 
demokratiaohjelmaan. Suomesta on mukana kuusi hanketta, joista yksi 
Korson Kyläneuvoston digitaalinen aluedemokratiahanke 
www.korsonkylaneuvosto.fi . 
 
Sitra on valmentanut Kyläneuvoston edustajia koko viime syksyn ja nyt 
keväällä 2023 käynnistyy viiden kuukauden kokeilu yhteisödemokratian 
edistämiseksi.  

Kokeilun yhtenä päätavoitteena on luoda kaksisuuntainen ja vuorovaikutteinen 
viestintämalli Korson alueen aktiivisten toimijoiden välille. Toisena päätavoitteena on 
vahvistaa toimijoiden ja asukkaiden verkostomaista ja matalan kynnyksen 
osallistumista yhteisten asioiden hoitoon. Samalla vahvistetaan kaikkien toimijoiden 
ymmärrystä koko Korson alueen totaalidemokratiasta (kokonaisdemokratiasta), 
mihin kuuluvat sekä edustuksellinen demokratia että parademokratia (seurat, 
yhdistykset, taloyhtiöt ja muut yhteisölliset toimijat).   

Tämän laajan verkostomaisen yhteistyön yhtenä esimerkkinä oli viime syyskuussa 
30 eri korsolaisen toimijan vapaaehtoistyönä tuottama Korson Kyläpäivä, mihin 
osallistui noin 1080 korsolaista. Kyläpäivässä oli kattaus korsolaisten järjestö- ja 
seuratoiminnasta. Valmistelutyön organisaattorina toimi Korson Kyläneuvosto.   

  
Korson Kyläpäivä 3.9.2022 - Foto Markus Wennäkoski. 
 

http://www.korsonkylaneuvosto.fi/
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Korson Kyläneuvosto – jonka toimitus koostuu kaikkien Korsossa toimivien 
puolueiden valitsemista edustajista - toimii alueen kaikkien toimijoiden välisenä 
siltana, stimulanttina. 

Sitran rahoittaman alueellisen kokeilun aikana on tavoitteena luoda Korson 
Kyläneuvostolle toimiva ja riittävän vahva rakenne.  
Digiajan vaikuttamisen kulmia ovat MEDIA, DEMOKRATIA JA LOBBAUS. Korson 
Kyläneuvosto ottaa nämä vaikuttamisen avainkulmat haltuunsa valitsemalla jokaisen 
kolmen kulman tehtävien hoitamiselle vastuuhenkilön. 

 
  
Median toiminnoista vastaa Korson Kyläneuvoston sivuston päätoimittaja. 
Demokratian tehtäväalueen toiminnoista vastaa aloitekoordinaattori. Lobbauksen 
kulman toiminnosta ja verkostoista vastaa yhteisömanageri. Sitran kokeilu kestää 
toukokuun loppuun asti 2023.  
  
Kaikessa toiminnassa nojataan myös Korson Kyläneuvoston 157 jäsenen sekä 

kaikkien korsolaisten ja korsolaisten toimijoiden vapaaehtoistoimintaan.   
 
Korson Kyläneuvoston päätoimittajana jatkaa Ari Tammi, 
aloitekoordinaattoriksi valittiin korsolainen Tommi Bäckström ja 
yhteisömanagerin työn aloitti Kyläneuvoston toimituksen jäsen 
Mira Sten. Lisätietoja www.korsonkylaneuvosto.fi .  
 

http://www.korsonkylaneuvosto.fi/
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Yhteisömanageri Aloitekoordinaattori Päätoimittaja  
MIRA STEN           TOMMI BÄCKSTRÖM  ARI TAMMI 

Lue lisää SitraLab4 toiminnasta verkossa https://sitra-lab-demokratia.in.howspace.com/infosivu-
avoin-kaikille . 

  

 

5. OTA KANTAA KORSON KESKUSTAN RUNKOKAAVAAN 

Korson kaavarungon tavoitteena on tehdä kaupunkirakenteellinen ja toiminnallinen 
suunnitelma. Keskeisiä kysymyksiä ovat ydinkeskustan uudistaminen, palvelujen 
sijoittuminen, uudet asuinkorttelit keskustassa ja terveysaseman eteläpuolella, sekä 
80-luvun rakennettujen kortteleiden täydennysrakentaminen. 
 
Korson kaavarungon tavoitteet voidaan tiivistää neljään teemaan:  
1. Ydinkeskusta ja kävelykeskustan kehittäminen 
2. Asuinalueiden tiivistys täydennysrakentamalla 
3. Palveluiden ja työpaikkojen kehitys 
4. Nykyisten asuinalueiden laajeneminen kaakon sekä koillisen suuntaan. 
 

 
TUTUSTU KAAVARUNKOON JA KOMMENTOI 
13.1.2022 MENNESSÄ . 
 
Mielipiteet ja nettikysely! 

 

 

 

https://sitra-lab-demokratia.in.howspace.com/infosivu-avoin-kaikille
https://sitra-lab-demokratia.in.howspace.com/infosivu-avoin-kaikille
https://www.vantaa.fi/fi/kaavoitus/kaavat/korson-kaavarunko
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6.  VANTAAN VAPAAEHTOISTYÖN PALKINTO 2022 
KORSON KYLÄNEUVOSTOLLE 
 
Vuoden 2022 vantaalainen vapaaehtoisteko on Korson Kyläneuvoston toiminta 
osallisuuden edistämiseksi. Tunnustus julkistettiin Vantaan kaupungin 
vapaaehtoisten kiitosjuhlassa Heurekassa 15.11.2022. 
 
Palkinnon Korson Kyläneuvostolle ojensi Vantaan kaupunginjohtaja Ritva 

Viljanen. Perusteluina mainittiin: 
” Vapaaehtoisvoimin toimivan Korson Kyläneuvoston tavoitteena on 
mahdollistaa korsolaisten ruohojuuritason osallistuminen ja vaikuttaminen 
oman kylän asioihin. Kyläneuvoston toiminta edistää osallisuutta, rakentaa 
yhteisöllisyyttä ja mahdollistaa matalan kynnyksen osallistumisen ja 
vaikuttamisen. Kyläneuvoston avulla korsolaiset voivat tehdä helposti aloitteita, 
ideoida uutta toimintaa, tuoda esille palautetta ja asioita, joita Korsossa voi 
parantaa.”   
 
https://www.vantaa.fi/fi/ajankohtaista/uutinen/vantaalainen-vapaaehtoisteko-2022-edistaa-
osallisuutta-ja-vaikuttamismahdollisuuksia  
 

 
 
Kuvassa vasemmalta Korson Kyläneuvoston Jan Axberg ja Pirkko Tillonen, 
kaupunginjohtaja Ritva Viljanen sekä Kyläneuvoston Mira Sten ja Ari Tammi.  

 

 

 

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
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7. TOIMELIASTA UUTTA VUOTTA 2023  
 

Korson Kyläneuvoston toimitus toivottaa kaikille hyvää, 

onnellista ja toimeliasta Uutta Vuotta 2023 

 

Korsossa 6.1.2023 
 
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/

