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www.korsonkylaneuvosto.fi 
KORSON KYLÄNEUVOSTON YLEISKOKOUS 1 / 2023  

AIKA TI 24.1.2023 klo 18.30 - 20.00. 
 Kahvitarjoilu alkaen klo 18. 

PAIKKA   Korson asukastila, Korsontie 2, käynti radan puolelta  

Voit osallistua myös verkossa Microsoft Teams -kokous. 
LÄSNÄ 17 henkeä: Kari Mattila PS, Ari Tammi SDP, Tapani Mäkinen SDP, 

Pentti Sirola KKN, Markku Kyröläinen VAS, Tommi Bäckström VAS, Mira Sten 

VIHR, Riku Romppainen VIHR, Jarmo Laine KKN, Johanna Löfblom KKN, Irja 

Ruohonen Korso-Seura, Jouni Luukkanen SDP, Pirkko Tillonen KKN, Timo 

Jelekäinen SDP sekä verkossa Jan Axberg KD, Tiina Tammi KKN ja Päivi Rapo 

KKN. 
 

Pöytäkirja 

 

1. KOKOUKSEN AVAUS ja ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN  

Puheenjohtaja Timo Jelekäinen avasi kokouksen klo 18.33.  

Hyväksyttiin edellisen kokouksen 29.11.2022 pöytäkirja. Liite 1.  
Vahvistettiin esityslista. 
Etäyhteydessä oli ääniongelmia, tekniikka pitää jatkossa testata kuntoon 
ennen kokouksen alkua.  

http://www.korsonkylaneuvosto.fi/
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2. KORSON KYLÄNEUVOSTON SITRALAB 4 KOKEILUHANKE 2023 
 
Kyläneuvoston päätoimittaja Ari Tammi SDP esitteli kevään 2023 viiden 
kuukauden kokeiluhankkeen. Liite 2.  
 
Korson Kyläneuvoston toimintamalli alueellisen verkostodemokratian ja 
hyvinvointiyhteisön luojana  

Kokeilun päätavoitteina on luoda  
1. kaksisuuntainen ja vuorovaikutteinen viestintämalli Korson alueen 
toimijoiden välille.  
2. vahvistaa verkostomaista ja matalan kynnyksen demokratiatoimijuutta ja 
osallisuutta. 
 
Korson Kyläneuvosto on palkannut kolme 10 h viikossa tekevää henkilöä 
hankkeen ajaksi tammikuun alusta toukokuun loppuun. Hankkeesta oma juttu 
Korso-lehden numerossa 1-2023, sivu 6. 
https://www.lehtiluukku.fi/lue/korso-lehti/5.1.2023/331062.html  

 

PÄÄTÖSESITYS 
Keskustellaan katsauksesta ja merkitään tiedoksi.   

PÄÄTÖS 
Korson Kyläneuvosto kävi asiasta keskustelun. Sitran kokeiluhanketta 
Korsossa pidettiin arvokkaana, ja se lujittaa Kyläneuvoston omia rakenteita.  
Päätettiin julkistaa koko kevään kestävän hankkeen tulokset Vantaan 
kaupungintalolla alkusyksystä ja kertoa Korson digitaalisesta 
aluedemokratiamallista silloin myös muiden suuralueiden avaintoimijoille.  
Pyritään lähettämään aluedemokratiakeskustelu livenä ja tallenteena myös 
Vantaa-kanavalle. Asia merkittiin tiedoksi.  
 

https://www.lehtiluukku.fi/lue/korso-lehti/5.1.2023/331062.html
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3. VANTAAN KAUPUNGIN KORSON YRITYSFOORUMI  
aika keskiviikko 1.3.2023 klo 18-20  
paikka Lumon auditorio 

Kyläneuvoston yhteisömanageri Mira Sten esitteli yritys- ja toimijafoorumin 
valmistelutilanteen sekä foorumin tavoitteet.   

Tavoitteena on kutsua paikalle yritysten lisäksi myös alueen aktiivisia 
toimijoita eli seuroja ja yhdistyksiä. Yritysfoorumissa pohditaan myös yritysten 
sosiaalista vastuuta sekä sen mukanaan tuomaa piristystä yrityksen 
toiminnalle. Samalla yhdistykset ja seurat voisivat kertoa millaista 
sponsoriapua he kaipaavat. Foorumi valmistellaan yhteistyössä Business 
Vantaan kanssa.  

 

PÄÄTÖSESITYS 
Keskustellaan yritysfoorumin valmisteluista ja Kyläneuvoston roolista 
sekä merkitään asia tässä vaiheessa tiedoksi.   
 

PÄÄTÖS 
Keskusteltiin yritysfoorumin valmisteluista ja Kyläneuvoston roolista sekä 
merkittiin asia tässä vaiheessa tiedoksi. Kyläneuvoston edustajat osallistuvat 
foorumin valmisteluihin ja 1.3.2023 klo 18-20 pidettävän foorumin 
toteuttamiseen Lumon auditoriossa.   

 
4. KORSON KYLÄNEUVOSTOLLE SAAPUNEET VUODEN 2022 
ALOITTEET + uudet aloitteet 2023 

Aloitekoordinaattori Tommi Bäckström esitteli aloitetilanteen.  
Montako aloitetta korsolaiset tekivät Kyläneuvostolle, moniko lähetettiin 
eteenpäin Vantaan kaupungille, kuinka moni aloite toteutui ja kuinka moni on 
kesken tai hylättiin? 
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PÄÄTÖSESITYS 
Korson Kyläneuvoston toimitus esittää, että aloitekoordinaattorin katsaus 
merkitään tiedoksi.  
 
Uudet aloitteet esitellään ja käydään läpi aloite kerrallaan sekä päätetään 
mahdollisista toimenpiteistä.  
 
PÄÄTÖS 
 
Aloite 1/2023 
Korsoon uusi liikuntahalli ja Korson uimahallin aukiolon pidentäminen 
 
Korson koulun sulkeuduttua tarve uusille liikuntatiloille on suuri. Esimerkiksi 
Korson koulun tilalle voitaisiin rakentaa liikuntahalli/liikuntakeskus. 
Korson uimahalli tulee kunnostaa (mielellään myös laajentaa) ja aukioloajat 
pidentää samanlaisiksi kuin muissakin uimahalleissa. 
tommi.back@hotmail.com 
 
Ehdotus 
Ehdotan, ettei esitystä lähetä sellaisenaan vaan aloitteeseen lisätään, että 
odotetaan uusien tilojen valmistumista eli Koillis-Vantaan liikuntahallia, koska 
Korson koulun liikuntatilat ovat käytössä vuoteen 2025 asti. Asia on käyty läpi 
Korson asukasfoorumissa 21.11.2022.  
 
PÄÄTÖS 
Korson Kyläneuvosto päätti, että aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin.  
 
Aloite 2/2023 
19.01.2023 10:08 
 
Lisää ilmoitustauluja 
 
Tiedot paikallisista tilaisuuksista eivät tavoita kaikkia korsolaisia. Uskon, että 
ilmoitustauluilta moni saa tietoa tulossa olevista tapahtumista. Tarvittaisiin 
lisää ilmoitustauluja. 
 
Lähettäjän sähköposti: Sirkku.Kivisto@gmail.com 
 
Ehdotus 
Ehdotan, että esitys lähetetään sellaisenaan Vantaan palautejärjestelmän 
kautta. 
 

mailto:Sirkku.Kivisto@gmail.com
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PÄÄTÖS 
Korson Kyläneuvosto päätti lähettää aloitteen - täydennettynä sähköisten 
ilmoitustaulujen tarpeella Korsoon - Vantaan kaupungille palautejärjestelmän 
kautta tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten.  
 
 
Aloite 3/2023 
 
Lehmustontielle yhtenäinen kevyen liikenteen väylä 
 
ALOITTEEN KUVAUS JA PERUSTELUT  
Lehmustontien kummallakaan puolella ei ole kevyen liikenteen väylää, joka 
jatkuisi koko matkan Korsontieltä Saviolle. Lehmustontien länsipuolella oleva 
jalankulku- ja pyörätie alkaa muutaman sadan metrin päässä Korsontieltä, ja 
itäpuolella oleva jalankulku- ja pyörätie ulottuu vain Korsontieltä Vierumäen 
koulun alueen loppuun. 
Kun yhtenäistä kevyen liikenteen väylää ei ole, joutuvat niin pyöräilijät kuin 
jalankulkijatkin ylittämään tien päästäkseen jatkamaan matkaansa. Tästä 
aiheutuu turhia vaaratilanteita. 
Lehmustontielle voitaisiin helposti saada yhtenäinen kevyen liikenteen väylä, 
kun kaupunki jatkaisi Lehmustontien länsipuolella olevaa jalankulku- ja 
pyörätietä Vierumäen koulun bussipysäkiltä Korsontielle ulottuvan muutaman 
sadan metrin pätkän. Pätkällä ei ole rakennuksia, jotka olisivat vaarassa 
jäädä kevyen liikenteen väylän alle. Yhtenäinen kevyen liikenteen väylä 
helpottaisi kevyen liikenteen kulkijoiden matkantekoa ja vähentäisi 
vaaratilanteita. 
 
TOIMENPIDE-EHDOTUS   
Kaupunki rakentaa Lehmustontielle yhtenäisen kevyen liikenteen väylän. 
 
Aloitteen tekijän sähköposti : rbritvabackstrom@gmail.com 
 
Ehdotus 
Korson Kyläneuvoston toimitus esittää, että aloite lähetetään sellaisenaan 
Vantaan kaupungille palautejärjestelmän kautta tiedoksi ja toimenpiteitä 
varten.  
 
PÄÄTÖS 
Korson Kyläneuvoston päätti, että aloite lähetetään sellaisenaan Vantaan 
kaupungille palautejärjestelmän kautta tiedoksi ja toimenpiteitä varten. 
Korson Kyläneuvosto päätti esittää myös, että kaupunki rakentaisi 
Lehmustontielle yhtenäisen kevyen liikenteen väylän vaaratilanteiden 
välttämiseksi. 
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5. KORSON KYLÄNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2022 
  
Päätoimittaja Ari Tammi esitteli asian Axbergin ollessa estyneenä.  
Toimintakertomus 2022 liitteenä 3.  
 
 

PÄÄTÖSEHDOTUS 
Korson Kyläneuvoston toimitus esittää, että keskustellaan vuoden 2022 toiminnasta sekä 
hyväksytään Korson Kyläneuvoston toimintakertomus 2022.  
 

PÄÄTÖS 
Korson Kyläneuvoston yleiskokous keskusteli vuoden 2022 
Kyläneuvoston toiminnasta ja totesi sen laajaksi ja tapahtumiltaan 
monipuoliseksi. Kiitosta saivat erityisesti Korson Kyläpäivän sekä 
Korson Vantaan kaupungin asukasfoorumin organisointi.  
Korson Kyläneuvosto päätti hyväksyä Korson Kyläneuvoston 
toimintakertomuksen 2022.  

 
 
6. KORSON KYLÄNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 2023 

Kyläneuvoston päätoimittaja Ari Tammi esitteli myös toimintasuunnitelman 
päälinjat. Toimintasuunnitelma 2023 liitteenä 4.  
 
PÄÄTÖSEHDOTUS 
Korson Kyläneuvoston toimitus esittää, että keskustellaan Kyläneuvoston vuoden 2023 
toiminnasta sekä hyväksytään Korson Kyläneuvoston toimintasuunnitelma 2023.  

+ puhelinrobotti… vaalikeskustelu…osallisuuspuhelin… 
 

PÄÄTÖS 
Korson Kyläneuvosto keskusteli vuoden 2023 toiminnasta ja totesi 
Sitran kokeiluhankkeen vahvistavan edelleen Korson 
Kyläneuvoston omaa perustoimintaa. Keskustelussa nousi esiin 
myös ajatus osallisuuspuhelimen eli robottipuhelimen käytöstä 
vaaliaktiivisuuden ja vaalifoorumiin osallistumisen vahvistajana. 
Korson Kyläneuvosto päätti hyväksyä Kyläneuvoston vuoden 2023 
toimintasuunnitelman.  
 



7 
 

 
7. KORSON KYLÄNEUVOSTON TALOUSTILANNE JA KORSON 
KYLÄNEUVOSTON TUKI RY 

 

Toimituksen jäsen Timo Jelekäinen SDP esitteli asian. 
Korson Kyläneuvostolle piti perustaa vuoden 2022 lopulla oma Tuki ry 
rahaliikennettä varten. Sitra ja muut avustustahot edellyttivät sitä.  
Korson Kyläneuvoston Tuki ry:lle avattiin pankkitili Osuuspankkiin.  
Korson Kyläneuvoston Tuki ry:n säännöt liitteenä 5.  

KKN tuki ry:n tilillä on Sitran lähettämää viiden kuukauden kokeilurahaa 15 
120 e. KKN aiemmalla tilillä on jäljellä Vantaan kaupungin avustusta 772,96e.  

Vuoden 2022 tilinpäätös esitellään Korson Kyläneuvoston seuraavassa 
yleiskokouksessa.  
 

PÄÄTÖSESITYS 
Korson Kyläneuvoston toimitus esittää, että merkitään tiedoksi Timo Jelekäisen katsaus 
Korson Kyläneuvoston taloustilanteesta sekä Korson Kyläneuvoston Tuki ry:n 
perustamisesta. Toimitus esittää myös, että Korson Kyläneuvoston vuoden 2023 toimintaa 
varten haetaan Vantaan kaupungilta helmikuussa toiminta-avustusta sekä lisäksi syksyn 
Korson Kyläpäivän järjestämiseen erillistä kohdeavustusta. 
 

PÄÄTÖS 

Korson Kyläneuvoston päätti merkitä tiedoksi Timo Jelekäisen katsauksen 
Korson Kyläneuvoston taloustilanteesta sekä Korson Kyläneuvoston Tuki ry:n 
perustamisesta. Kyläneuvosto päätti myös, että Korson Kyläneuvoston 
vuoden 2023 toimintaa varten haetaan Vantaan kaupungilta helmikuussa 
toiminta-avustusta sekä lisäksi syksyn Korson Kyläpäivän järjestämiseen 
erillistä kohdeavustusta. 

 
11. MUUT ASIAT  

- Todettiin ja merkittiin tiedoksi Korson Kyläneuvoston toimituksen 
varajäsenet : Vihreät Riku Romppainen, KD Loviisa Kaartokallio, SDP Sanna 
Huuskonen,  PS Kari Kapa Mattila, KOK Tapani Mäkinen, VAS Markku 
Kyröläinen. Keskusta ja Liike nyt eivät ole valinneet varajäsentä.  

- Todettiin ja merkittiin tiedoksi Korson Kyläneuvoston kokoukset 

• Korson Kyläneuvoston toimitus ti 7.2. klo 18.30 

• Korson Kyläneuvoston toimitus ti 28.2. klo 18.30 

• Korson Kyläneuvoston yleiskokous ti 14.3. klo 18.30 
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- Päätettiin lähettää Korson yritysfoorumin 1.3. valmistelukokoukseen to 
26.1. klo 16.15 Lumon kirjastoon – Jussi Järvinen, Mira Sten, Tommi 
Bäckström, Riku Romppainen, (Timo Jelekäinen) ja Ari Tammi. Myös 
muut toimituksen jäsenet ja varajäsenet ovat tervetulleita 
valmistelukokoukseen yhteistyössä Business Vantaan kanssa.  

- Päätettiin että Korson Kyläneuvoston toimitus valmistelee Korson 
runkokaavasta lausunnon, joka lähetetään Vantaan kaupungille 
tiedoksi. Pentti Sirola ja Tapani Mäkinen osallistuvat valmistelutyöhön.   
Pääideana on saada Korson keskustaan uusia asuntoja sekä 
kivijalkaan liiketiloja ja viihtyisyyttä koko Korson keskustaan.  
 

12. KORSON KYLÄNEUVOSTON SEURAAVA KOKOUS 
 
PÄÄTÖSESITYS 
Korson Kyläneuvoston toimitus esittää, että seuraava Korson Kyläneuvoston 
yleiskokous pidetään yritysfoorumin jälkeen ti 14.3. klo 18.30.   

PÄÄTÖS 
Korson Kyläneuvoston päätti järjestää seuraavan Korson Kyläneuvoston 
yleiskokouksen yritysfoorumin jälkeen ti 14.3. klo 18.30.   

 
11.  KOKOUKSEN PÄÄTÖS  
Puheenjohtaja Timo Jelekäinen päätti kokouksen klo 20.17. 

 

Vantaalla 
25.1.2023 Korson Kyläneuvoston toimitus 
/Sihteerinä Ari Tammi  

 

 


