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TIIVISTELMÄ 

 

Korson Kyläneuvoston toiminta alkoi helmikuussa 2021. Vuosi 2022 oli Korson 

Kyläneuvoston ensimmäinen täysi toimintavuosi.  

 

Vuoden kuluessa Kyläneuvoston jäsenmäärä kasvoi 156 jäseneen. Uutiskirjeen 

tilaajien määrä vuoden 2022 päättyessä oli 50.  

Vuoden 2022 marraskuussa uutiskirjettä alettiin lähettämään myös korsolaisille 

luottamushenkilöille (51) sekä järjestöjen ja seurojen edustajille (noin 30). 

Vuoden tärkeimpiä tapahtumia olivat Korson Kyläneuvoston organisoimat ja 

paikallisten toimijoiden kanssa yhteistyössä toteutetut foorumit (Korso nyt ja 

tulevaisuudessa foorumi 5.4.2022 ja Korson Asukasfoorumi 21.11.2022) sekä Korson 

Kyläpäivä 3.9. Korson kyläneuvosto osallistui myös 15.12. Ankkapuistossa 

järjestettyyn joulupolkuun antamalla talkooapua.  

Marraskuussa 2022 Vantaan kaupunki myönsi Korson Kyläneuvostolle Vuoden 

vapaaehtoistyö -palkinnon tiedekeskus Heurekassa.  

Vuoden 2022 aikana pidettiin Korson Kyläneuvoston yleiskokouksia neljä kappaletta.  

Syksyllä 2022 Korson Kyläneuvosto valittiin SitraLab4 demokratiakiihdyttämöön, 

mikä vahvisti reippaasti Korson Kyläneuvoston digitaalisen aluedemokratian 

rakenteita sekä toiminnan suunnitelmallisuutta.  
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KORSON KYLÄNEUVOSTON TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2022 

 

 

KORSON KYLÄNEUVOSTON TOIMINTAIDEA 

• Kyläneuvosto on silta verkossa äänestäjän ja valtuutetun välillä  

• Jokainen yli 15 –vuotias korsolainen voi liittyä kyläneuvoston jäseneksi 

puoluekannasta riippumatta – eri puolueiden edustajia myös mukana  

• Korson Kyläneuvostossa korsolainen 

o Saa tietoa Korsoa koskevista valtuustoasioista, uutiskirjeet 

o Voi tehdä aloitteen – mikä viedään yhdessä eteenpäin 

o Voi keskustella ja äänestää omista ja muiden korsolaisten tekemistä 

aloitteista 

o Voi olla yhteydessä omaan kaupunginvaltuutettuunsa tai muuhun 

luottamushenkilöön jatkuvasti 

o oppii demokratiataitoja ja osallistuu vaikuttamiseen sekä oman 

asuinalueensa asioiden kehittämiseen 
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• Korsolainen saa Korson Kyläneuvoston avulla äänensä kuuluviin  

o Ennen vaalia ja vaalien jälkeen koko valtuustokauden ajan 

• Korson Kyläneuvoston jäsenet kutsutaan mukaan kaikkiin oman alueen 

foorumeihin ja keskustelutilaisuuksiin päättäjien ja virkamiesten sekä 

korsolaisten toimijoiden kanssa.  

KORSON KYLÄNEUVOSTON YLEISKOKOUKSET 

Korson Kyläneuvosto kokoontui verkossa tapahtuvaan yleiskokoukseensa yhteensä 

neljä kertaa. Osa kokouksista toteutettiin hybridinä Korson asukastilassa. 

Yleiskokouksen esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävinä Korson Kyläneuvoston 

verkkosivuilla kohdassa KOKOUKSET.  

Yleiskokous hyväksyy Kyläneuvoston säännöt, aloitteet, toimituksen jäsenet ja ohjaa 

koko Korson Kyläneuvoston toimintaa. Vuoden 2022 lopulla Korson Kyläneuvoston 

sääntöjä muutettiin niin, että säännöt vastaavat paremmin kyläneuvoston nykyistä 

toimintaa, muutetut säännöt liitteenä 1.  

Säännöt verkossa https://www.korsonkylaneuvosto.fi/tietoa-meista/ . 

 

KORSON KYLÄNEUVOSTON TOIMITUS 

Kyläneuvoston verkkotoimitus on käytännössä myös Kyläneuvoston hallitus. Se 

valmistelee asiat Kyläneuvoston yleiskokoukselle ja tiedottaa ajankohtaisista asioista 

jäsenille.  Kaikki suurimmat Korsossa vaikuttavat puolueet (SDP, KOK, PS, VAS, KD, 

Kesk. ja Vihreät sekä Liike nyt) ovat valinneet oman edustajansa 

verkkotoimitukseen.  

 

Kyläneuvoston toimituksen päätehtävät: 

• Korson Kyläneuvoston yleiskokousten valmistelu ja asioiden esittely  

• Kyläneuvostolle saapuneiden aloitteiden valmistelu ja eteenpäin 

toimittaminen 

• aloitteiden seuranta ja eteenpäin vieminen Vantaan kaupungin rattaissa 

• Kyläneuvoston viestintä ja markkinointi oman puolueen verkostoissa  

• Kyläneuvoston foorumeiden organisointi 

• Kyläneuvoston toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen 

• Kyläneuvoston yhteistyö järjestöjen ja seurojen sekä Vantaan kaupungin 

kanssa 

• Korson Kyläneuvoston hakemukset ja varainhankinta 

https://www.korsonkylaneuvosto.fi/tietoa-meista/
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• Korson Kyläneuvoston yhteistyösopimusten solmiminen 

• Korson Kyläneuvoston toiminnan esittely paikallisilla sekä valtakunnallisilla 

foorumeilla kuten esimerkiksi Kuntaliiton demokratiapäivillä  

Verkkotoimituksen kokoonpano vuonna 2022: 

 

 

Verkkotoimituksen ja Korson Kyläneuvoston verkkosivuston päätoimittajana toimi 

TL, FM Ari Tammi. 

 

Päätoimittajan tärkeimmät tehtävät: 

o www.korsonkylaneuvosto.fi sivuston päivitys 

o sivuston artikkelit ja jutut, valokuvat 

o jäsenrekisterin hoito, toukokuussa 2021 yhteensä 93 jäsentä, vuoden lopussa 125  

o Kyläneuvoston uutiskirjeiden valmistus ja lähettäminen 

o Aloitteiden kerääminen 

o Aloitteiden perusteluiden hankinta  

o Aloite-ehdotusten muokkaaminen ja viimeistely 

o some markkinointi 

o Kyläneuvoston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat 
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o Yhteydenpito Vantaan kaupungin toimielinten ja virkamiesten kanssa 

o Yhteydenpito Vantaan medioitten kanssa 

o Viestintä Kyläneuvoston jäsenille, poliitikoille ja korsolaisille 

 

Päätoimittajan ja toimituksen välinen yhteistyö sujui kitkatta. Korson Kyläneuvoston 

toimitus kokoontui vuoden 2022 kuluessa yhteensä 13 kertaa (noin kerran 

kuukaudessa, heinäkuuta lukuun ottamatta). 

 

SITRALAB 4 

Korson Kyläneuvosto valittiin syksyllä 2022 mukaan SitranLab4 

demokratiaohjelmaan. Hakemuksia Sitra sai noin 30, joista 12 valittiin haastatteluun. 

Suomesta valittiin SitraLab4 ohjelmaan mukaan kuusi hanketta, joista yksi Korson 

Kyläneuvoston digitaalinen aluedemokratiahanke www.korsonkylaneuvosto.fi . 

 

Sitra valmensi Kyläneuvoston edustajia koko syksyn 2022. 

SitraLab4 kanssa solmittiin joulukuussa 2022 sopimus viiden kuukauden 

demokratiakokeiluun toteuttamisesta Korsossa nimellä ” Korson Kyläneuvoston 

toimintamalli alueellisen verkostodemokratian ja hyvinvointiyhteisön luojana.” 

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).   

Korson Kyläneuvosto 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. Valinnat tehtiin joulukuussa 

2022 ja kokeiluhanke kestää vuoden 2023 kevään.  

http://www.korsonkylaneuvosto.fi/
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Kaikessa toiminnassa nojataan myös Korson Kyläneuvoston 156 jäsenen sekä 

kaikkien korsolaisten ja korsolaisten toimijoiden vapaaehtoistoimintaan.   

SitraLab4 demokratiatyötä voi seurata verkossa https://sitra-lab-

demokratia.in.howspace.com/infosivu-avoin-kaikille .  

 

 

 

 

https://sitra-lab-demokratia.in.howspace.com/infosivu-avoin-kaikille
https://sitra-lab-demokratia.in.howspace.com/infosivu-avoin-kaikille
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KORSON KYLÄNEUVOSTON JÄSENET 

Korson Kyläneuvostoon liittyi vuoden 2021 kuluessa yhteensä 125 jäsentä.  

Vuoden 2022 lopulla jäsenmäärä oli 156. Jäsenet ovat antaneet toiminnasta 

kiittävää palautetta.  

 

Korson kyläneuvoston liittymisilmoituksen yhteydessä pyydettiin ilmoittautujia 

kertomaan muutamilla sanoilla omista ajatuksistaan perustettavan yhdistyksen 

tavoitteista.  

 

Kyläneuvoston jäsen Tiina Kivistö tiivisti jäsenten liki sata kommenttia näin: 

”Vaikuttaminen ja oman asuinalueen kehittäminen on tärkeää useimmille 

yhdistykseen liittyneille. Korso koetaan mainettaan parempana asuinpaikkana. 

Korso on koti, toistui useammassakin vastauksessa. Myös hellyttäviä 

rakkaudentunnustuksia Korso sai osakseen, eikä syyttä.  

Korsolaisten aktiivisuus näkyy. Korson Facebook ryhmää pidetään yhtenä 

esimerkkinä modernista tavasta vaikuttaa alueen asioihin. Kyläneuvoston jäsenet 

haluavat osallistua kehitystyöhön. Eri puolueiden jäsenten ja muiden toimijoiden 

välinen vuorovaikutus koetaan tarpeelliseksi. Useita kuntavaaliehdokkaita on 

liittynyt Korson kyläneuvostoon. Tätä kautta halutaan saada suora vaikutuskanava 

ja yhteys kaupungin päättäjiin. Aloitteiden eteenpäin vieminen pitää saada 

helpommaksi. Asioita saadaan eteenpäin yhteistyön voimalla. 

Koulujen ja liikuntatilojen kehittämin on vastaajille tärkeää. Myös joitakin palveluita 

toivottaisiin alueelle lisää. Ympäristöstä ja luonnosta huolehtiminen mainitaan 

yhtenä tavoitteena. Samoin alueen turvallisuuden lisääminen koetaan tärkeäksi.  

Virkakoneiston mahdollisuutta huomata pieniä epäkohtia asuinalueilla parantaa, 

kun asioiden esiin nostamiselle on kyläneuvoston kaltainen väylä. Tätä kautta 

halutaan saada myös tietoa kaupungin aluettamme koskevista päätöksistä. 

Korsossa viihtyy niin lintubongari kuin Korsoon casinoa ”Casino di Corsoa” 

haaveileva kaveriporukkakin, yhteistä kaikille on halu olla mukana vaikuttamassa.” 

 

 

 

YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA JA AVUSTUKSET 2022 

Yhteistyö Vantaan kaupungin ja paikallisten toimijoiden kanssa on alusta lähtien 

ollut hyvä.  

Korson Kyläneuvoston toimituksen edustajat ovat tavanneet Vantaan kaupungin 

osallisuuspalveluiden edustajat kaupunkikulttuuritoimialan viestintäpäällikkö Lauri 

Majurin ja osallisuusasiantuntija Mari Lehtoruusun yhteensä muutaman kerran 
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vuodessa. Teemana on ollut alueellisen digitaalisen demokratian vahvistaminen ja 

sen kehittäminen yleiseksi osallisuusmalliksi Vantaalla.  

 

Korson Kyläneuvoston toimintamalli on mainittu Vantaan kaupungin vuonna 2022 

julkaistussa Osallisuusohjelmassa yhtenä alueellisena ja yhteisöllisenä 

toimintatapana, jota Vantaan kaupunki tukee. Vantaan kaupunki myönsi Korson 

Kyläneuvostolle toukokuussa 2022 toiminta-avustusta 4300 euroa sekä Kyläpäivän 

järjestämiseen kohdeavustusta 1550 euroa.  

 

 

VANTAAN VUODEN 2022 VAPAAEHTOISTEKO – KORSON KYLÄNEUVOSTO 

 

Vuoden 2022 vantaalainen vapaaehtoisteko on Korson Kyläneuvoston toiminta 

osallisuuden edistämiseksi. Tunnustus julkistettiin Vantaan kaupungin 

vapaaehtoisten kiitosjuhlassa Heurekassa 15.11.2022. Asia julkistettiin Vantaan 

kaupungin verkkosivuilla ja uutisoitiin eri puolilla Vantaata.  

 

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  

 

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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Kuvassa vasemmalta Korson Kyläneuvoston Jan Axberg ja Pirkko Tillonen, 

kaupunginjohtaja Ritva Viljanen sekä Kyläneuvoston Mira Sten ja Ari Tammi.  

 

 

MUU TOIMINTA ja FOORUMIT 

 

 

KORSO NYT JA TULEVAISUUDESSA 5.4.2022 

 

Korso nyt ja tulevaisuudessa foorumi pidettiin Korson asukastilassa tiistaina 5.4.2022 

klo 18.30. Paikalla oli Vantaan kaupungin virkamiehiä, korsolaisten järjestöjen sekä 

Korson Kyläneuvoston edustajia yhteensä 45 henkeä. Keskustelua Korson asioista 

riitti liki ilta yhdeksään.  

Tapaamisen päätavoite oli tutustua kasvotusten korsolaisiin toimijoihin ja alueesta 

vastaaviin kaupungin virkamiehiin. Samalla vaihdettiin muutama sana Korsoa 

koskevista lähiajan suunnitelmista sekä Korson kyläjuhlien toteuttamisesta elo-

syyskuussa. Lue juttu illan tapahtumista: 

 

 LATAA JUTTU KORSO NYT JA TULEVAISUUDESSA FOORUMISTA 5.4.2022.PDF 

https://729d008eea.clvaw-cdnwnd.com/b7c62fb9be3ab170ab7b1fcdeb7a40ba/200000313-b1d69b1d6b/KORSO%20NYT%20JA%20TULEVAISUUDESSA%20juttu.pdf?ph=729d008eea
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KORSON KYLÄPÄIVÄ 3.9.2022 

 

Laajan verkostomaisen yhteistyön yhtenä esimerkkinä oli 30 korsolaisen järjestön ja 

muun toimijan vapaaehtoistyönä tuottama Korson Kyläpäivä 3.9.2022, johon 

osallistui noin 1080 korsolaista. Kyläpäivässä korsolaiset järjestöt ja seurat pääsivät 

esittelemään toimintaansa.  

Valmistelutyön organisaattorina toimi Korson Kyläneuvosto. Tapahtuman 

valmisteluun kutsuttiin kaikki Korsossa toimivat seurat ja yhdistykset. 

Valmistelukokouksia pidettiin elokuussa kolme, ja Korso-seura toimitti Kyläpäivään 

osallistuville tahoille esittelypöydät, tuolit ja teltat. Yhteistyö Korso-seuran kanssa oli 

elintärkeää Korson Kyläpäivän onnistumiselle.  

 

 

Ennakkovalmisteluihin Korson Kyläneuvoston toimitus käytti 65 tuntia ja Korso-

seura 15 tuntia. Lisäksi Kyläpäivään osallistui 12 Kyläneuvoston talkoolaista yhteensä 

96 tuntia. Näiden lisäksi kyläpäivän järjestelyihin osallistuivat 25 järjestön ja seuran 

talkoolaiset yhteensä 75 henkeä ja 300 h. Talkootyöt Kyläpäivän toteuttamiseksi 

vaativat yhteensä 476 tuntia. Todennäköisesti edellä esitetyt luvut ovat vain osa siitä 

talkootyön määrästä, joka tarvittiin Kyläpäivien onnistumiseksi.  
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Korson Kyläpäivä 3.9.2022 - Foto Markus Wennäkoski. 

Korson Kyläpäivästä tuli runsaasti positiivista palautetta. Mukana olleet järjestöt 

olivat tyytyväisiä sekä tapahtuman taloudelliseen tuottoon että uusien jäsenten 

rekrytointiin. Korson Kyläpäivä avattiin kirkkoherra Tuomas Antolan kännykkänapin 

painalluksella eli Korson kirkon kellojen soitolla. Tilaisuudessa oli runsaasti ohjelmaa, 

Vantaan kaupungin tervehdyksen toi osallisuussuunnittelija Mari Lehtoruusu. 

Puheet pitivät Korso Seuran Irja Ruohonen sekä Kyläneuvoston Ari Tammi ja Merja-

Liisa Vasarainen. Poliittiset puolueet osallistuivat omilla teltoillaan sekä noin 30 

korsolaista järjestöä ja seuraa omilla ohjelmillaan. Sää suosi ja väkeä oli runsaasti, 

arviolta 1080 henkeä. Korson Kyläpäivä 2022 oli esimerkki korsolaisten toimijoiden 

välisestä yhteistyöstä ja talkootyöstä.  
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Markus Wennäkosken kuvia Korson Kyläpäivästä 2023.  
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KORSON ASUKASFOORUMI 21.11.2022 

Vantaan kaupungin Korson asukasfoorumi järjestettiin maanantaina 21.11.2022 

Lumossa. Tilaisuus alkoi klo 17.30 kahvittelulla, josta vastasi Korson Veto. Kaikki 100 

pullaa menivät ja moni joi pelkän kahvin sekä mehun. KoVe:n Heini Manninen oli 

tyytyväinen menekkiin.  Varsinainen asukasilta alkoi upealla pianoesityksellä, Anita 

Mina soitti Rachmaninovin kuuluisan preludin cis-molli Op. 3. Illan juontajana toimi 

Vantaan kaupungin kulttuuripuolen viestintäpäällikkö Lauri Majuri sujuvasti 

kolmella kielellä :) 

 
 

Kaupunginjohtaja Ritva Viljanen kertoi avauspuheessaan korsolaisille 

ajankohtaisista asioista ja myös varoitti tulevan talven mahdollisista 

sähkökatkoksista. Pääviesti oli kuitenkin se, että Korsolla menee suht hyvin ja että 

korsolaiset luovat yhdessä vahvaa Korso henkeä ja yhteisöllisyyttä. 

 Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen 
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 Aluearkkitehti Mari Jaakonaho esitteli Korson lähiajan rakentamista, kuten Korson 

päiväkodin sekä Maakotkantie 6 uudisrakentamiskohteita. Hän lupasi myös, että 

Korson ydinkeskustan runkokaava tulee korsolaisten kommentoitavaksi keväällä 

2023 ja tarkoituksena on vihdoinkin aloittaa ränsistyneen Korson keskustan 

uusiminen. Keskusteluissa ehdotettiin myös pakkolunastuksia, jotta asiaa voitaisiin 

kiirehtiä, mutta asumisesta ja ympäristöstä vastaava apulaiskaupunginjohtaja Tero 

Anttila ei ehdotuksesta innostunut. Neuvottelemalla ja sopimalla päästään 

kuulemma nopeammin keskustan uudistamiseen käsiksi.  

 

Vielä kuultiin elinkeinopalveluiden Mirka Järnefeltin alustus yritysten 

mahdollisuuksista Korsossa. Hän ehdotti myös keväälle erityistä YRITYSFOORUMIA ja 

toivoi Korson Kyläneuvostolta järjestelyapua. Myös Korson turvallisuus herätti 

huolta, mutta poliisin vastauksen mukaan Korso ei ole lainkaan Vantaan pahimpia ja 

turvattomimpia paikkoja.  Sen sijaan lukuisista pyörävarkauksista myös poliisi oli 

harmissaan ja toivoi korsolaisten vinkkejä kaikenlaisen rikollisuuden kitkemiseksi.  

 

Illan toisessa vaiheessa siirryttiin viiteen eri teemapöytään, joita Kyläneuvoston 

toimituksen edustajat moderoivat. Teemoina olivat: 

1. Vantaan ja Korson tilanne - moderaattori Ritva Bäckström VAS. 

2. Asuminen ja ympäristö - Jan Axberg KD. 

3. Kulttuuri ja vapaa-aika - Mira Sten Vihr.  

4. Varhaiskasvatus, koulut ja nuoret - Loviisa Kaartokallio KD.  

5. Sosiaali- ja terveyspalvelut - Ari Tammi SDP.  

Tilaisuuden lopussa korsolaisten kiitospuheen Vantaalle esitti Korson Kyläneuvoston 

päätoimittaja Ari Tammi, joka painotti, että Korsoa eivät rakenna vain 

edustuksellisen demokratian rakenteet tai kaupungin virkamiehet, vaan kaikki 

Korsossa toimivat yli 30 järjestöä ja seuraa omien jäsentensä kanssa. Kaikki tämä 

verkosto luo yhteisöllisyyttä ja rakentaa omalla työllään parempaa tulevaa Korsoa.  

Asukasfoorumiin osallistui paikan päällä noin 140 henkeä ja verkossa 30.  
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Vantaan kaupungin johtoa vastaamassa korsolaisten kysymyksiin väliin 

hymyillenkin. Kuvassa vasemmalta Helena Salusjärvi-Juopperi, Tero Anttila, Katri 

Kalske, Ritva Viljanen ja Veli-Matti Kallislahti. 

Korson asukasfoorumin tallenne sekä korsolaisten kysymyksen ja virkamiesten 

vastaukset niihin julkaistiin marraskuun lopulla kaupungin verkkosivuilla.  

https://www.youtube.com/watch?v=-NO6KDel9to . 

Asukasfoorumin valmisteluista vastasivat Vantaan kaupungin 

osallisuustiimin johdolla Veera Wallenius ja Korson Kyläneuvosto.  

 

KORSON KYLÄNEUVOSTON VERKKOSIVUT WWW.KORSONKYLANEUVOSTO.FI  

 

Korson Kyläneuvoston yhtenä tavoitteena on rakentaa matalan kynnyksen 

digitaalista aluedemokratiamallia, jota tulevaisuudessa voitaisiin levittää myös 

muille Vantaan kaupungin suuralueille.  

 

Pääosa Korson Kyläneuvoston toiminnasta tapahtuu verkon välityksellä. 

Verkkosivulta www.korsonkylaneuvosto.fi korsolaiset löytävät helpon tavan tehdä 

aloitteita. Sivustolla uutisoidaan kaikki tapahtumat. Kokouksiin voi osallistua verkon 

kautta TEAMS ympäristössä. Palautteet ja yhteystiedot ovat avoinna nähtävinä 

verkossa. Sivuilta löytyvät myös kaikkien korsolaisten luottamushenkilöiden nimet 

sekä korsolaisten toimijoiden nimet, työtavat sekä linkit järjestöjen ja seurojen 

omille sivustoille.  Vuoden tärkeimmät tapahtumat myös tallennetaan verkkoon 

kuten Korson asukasfoorumi 27.11.2023  

https://www.youtube.com/watch?v=-NO6KDel9to .  

https://www.youtube.com/watch?v=-NO6KDel9to
http://www.korsonkylaneuvosto.fi/
http://www.korsonkylaneuvosto.fi/
https://www.youtube.com/watch?v=-NO6KDel9to
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REMONTTIKULMA – matalan kynnyksen vaikuttamismahdollisuus 

Korson Kyläneuvoston yksi toiminta-alue verkossa on Remonttikulma – minne 

korsolainen voi kirjoittaa ideansa tai aloitteensa ja toimittaa sen Korson 

Kyläneuvoston käsiteltäväksi.  

Remonttikulman työkalut: 

• Kirjoita remontoitava asia ja perustele miksi asia pitää korjata 

• Kerätään yhdessä argumentit asian tueksi 

• Moderaattori tekee asiasta aloitteen – joka viedään Korson Kyläneuvoston 

äänestettäväksi 

• Äänestyksessä hyväksytty aloite lähetetään eteenpäin 

o Valtuustolle / Kaupunginhallitukselle 

o Lautakunnalle 

o Asianomaiselle kaupungin virkamiehelle  

   Remonttikulma https://www.korsonkylaneuvosto.fi/tuotteet/ 

 

https://www.korsonkylaneuvosto.fi/tuotteet/
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VUODEN 2022 ALOITTEET 

Korsolaiset tekivät vuoden 2022 kuluessa yhteensä 24 aloitetta, jotka käsiteltiin 

Korson Kyläneuvoston yleiskokouksissa. Aloitteista suuri osa on toteutettu, osa on 

vielä Vantaan kaupungin valmistelussa ja osa on tullut takaisin toteutumattomina. 

Aloitteiden seuranta tapahtuu Kyläneuvoston sivuilla 

https://www.korsonkylaneuvosto.fi/ajankohtaista/ . 

1 / 2022 Rekolan purosta lajisto- ja metsätyyppiarvio 

2/ 2022 Pohjois-Nikimäen Joenrannan perusparannus 

Lataa aloite ja aloitekäsittely sekä Vantaan kaupungin vastaus aloitteeseen. 

 LATAA KKN ALOITE 2-2022 P-NIKINMÄEN JOENRANNAN PERUSPARANNUS JA 

KAUPUNGIN VASTAUS.DOCX 

3/ 2022 Nikinmäen Kukkameri -meluvallin maisemointi 

4/ 2022 Lasten ilmaiset harrastukset 

5/ 2022 Lumon parkkihalli 

6/ 2022 Korson torin portaat ja kaide 

7/ 2022 Prisma Korsoon 

 LATAA KKN ALOITE 7 - 2022 PRISMA KORSOON ALOITE JA VANTAAN KAUPUNGIN 

VASTAUS.DOCX 

8 / 2022 Korson väestötilat kuntoon 

Alla liitteenä aloite + sen käsittely + Vantaan kaupungin vastaus.  

 LATAA ALOITE 8 - 2022 KORSON VÄESTÖTILAT KUNTOON, KÄSITTELY JA VANTAAN 

KAUPUNGIN VASTAUS.DOCX 

9 / 2022 Turvallinen pyöräparkki Korsoon 

Korson Kyläneuvoston toimitus on käsitellyt aloitteet 1 - 8 / 2022 ja valmistellut ne 

Kyläneuvoston yleiskokouksen päätettäväksi.  

Valmiit aloitteet ja toimenpiteet näet parhaiten kokouspöytäkirjoista tai Korson 

Kyläneuvoston Uutiskirjeestä. TILAA UUTISKIRJE! 

10 / 2022 Hidasteet Mäyräkujalle 

Lataa aloite ja Korson Kyläneuvoston yleiskokouksen päätös aloitteesta 20.9.2022.  

 LATAA KKN ALOITE 10-2022 HIDASTEET MÄYRÄKUJALLE.DOCX 

https://www.korsonkylaneuvosto.fi/ajankohtaista/
https://729d008eea.clvaw-cdnwnd.com/b7c62fb9be3ab170ab7b1fcdeb7a40ba/200000434-e3c90e3c94/KKN%20aloite%202%20-%202022%20Pohjois-Nikim%C3%A4en%20Joenrannan%20perusparannus.docx?ph=729d008eea
https://729d008eea.clvaw-cdnwnd.com/b7c62fb9be3ab170ab7b1fcdeb7a40ba/200000434-e3c90e3c94/KKN%20aloite%202%20-%202022%20Pohjois-Nikim%C3%A4en%20Joenrannan%20perusparannus.docx?ph=729d008eea
https://729d008eea.clvaw-cdnwnd.com/b7c62fb9be3ab170ab7b1fcdeb7a40ba/200000335-20e6120e64/KKN%20aloite%207%20-%202022%20Prisma%20Korsoon%20ja%20Vantaan%20vastaus.docx?ph=729d008eea
https://729d008eea.clvaw-cdnwnd.com/b7c62fb9be3ab170ab7b1fcdeb7a40ba/200000335-20e6120e64/KKN%20aloite%207%20-%202022%20Prisma%20Korsoon%20ja%20Vantaan%20vastaus.docx?ph=729d008eea
https://729d008eea.clvaw-cdnwnd.com/b7c62fb9be3ab170ab7b1fcdeb7a40ba/200000332-9cb119cb16/aloite%208%20-%202022%20Korson%20v%C3%A4est%C3%B6nsuojelutilat%20kuntoon%20-%20aloite%20ja%20Vantaan%20vastaus.docx?ph=729d008eea
https://729d008eea.clvaw-cdnwnd.com/b7c62fb9be3ab170ab7b1fcdeb7a40ba/200000332-9cb119cb16/aloite%208%20-%202022%20Korson%20v%C3%A4est%C3%B6nsuojelutilat%20kuntoon%20-%20aloite%20ja%20Vantaan%20vastaus.docx?ph=729d008eea
https://www.korsonkylaneuvosto.fi/kokoukset/
https://www.korsonkylaneuvosto.fi/tule-mukaan/
https://729d008eea.clvaw-cdnwnd.com/b7c62fb9be3ab170ab7b1fcdeb7a40ba/200000444-88fa388fa6/KKN%20ALOITE%2010%20-%20HIDASTEET%20M%C3%84YR%C3%84KUJALLE.docx?ph=729d008eea


19 
 

11 / 2022 Korsontorin kiviportaiden korjaus 

Lataa aloite ja Korson Kyläneuvoston yleiskokouksen päätös aloitteesta 20.9.2022.  

 LATAA KKN ALOITE 11 - 2022 KIVIPORTAIDEN KORJAUS.DOCX 

12 / 2022 Korsoon suomenkielisiä lääkäreitä 

Lataa aloite ja Korson Kyläneuvoston yleiskokouksen päätös aloitteesta 20.9.2022.  

 LATAA KKN ALOITE 12 - 2022 KORSOON SUOMENKIELISIÄ LÄÄKÄREITÄ.DOCX 

13 / 2022 Mölkky ja Petankki talviharjoittelualoite 

Lataa aloite ja Korson Kyläneuvoston yleiskokouksen päätös aloitteesta 20.9.2022 

 LATAA KKN ALOITE 13 - 2022 MÖLKKY JA PETANKKI 

TALVIHARJOITTELUALUE.DOCX 

Lisäksi jätettiin aloitteet: 

 

https://729d008eea.clvaw-cdnwnd.com/b7c62fb9be3ab170ab7b1fcdeb7a40ba/200000445-6b46f6b472/KKN%20aloite%2011%20-%202022%20%20kIVIPORTAIDEN%20KORJAUS.docx?ph=729d008eea
https://729d008eea.clvaw-cdnwnd.com/b7c62fb9be3ab170ab7b1fcdeb7a40ba/200000446-9f1e79f1ea/KKN%20aloite%2012%20-%202022%20%20SUOMENKIELISI%C3%84%20L%C3%84%C3%84K%C3%84REIT%C3%84%20KORSOON.docx?ph=729d008eea
https://729d008eea.clvaw-cdnwnd.com/b7c62fb9be3ab170ab7b1fcdeb7a40ba/200000447-a0a36a0a3a/KKN%20aloite%2013-2022%20M%C3%B6lkky%20ja%20Petankki%20talviharjoittelualoite.docx?ph=729d008eea
https://729d008eea.clvaw-cdnwnd.com/b7c62fb9be3ab170ab7b1fcdeb7a40ba/200000447-a0a36a0a3a/KKN%20aloite%2013-2022%20M%C3%B6lkky%20ja%20Petankki%20talviharjoittelualoite.docx?ph=729d008eea
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Aloitteita saapui Korson Kyläneuvoston yleiskokoukselle vuoden 2022 aikana 

yhteensä 24 kappaletta.  

Kyläneuvoston toimitus valmisteli aloitteet Kyläneuvoston yleiskokouksen 

käsiteltäväksi sekä lähetti hyväksytyt aloitteet Vantaan kaupungin luottamuselimiin 

tai virkamiehille tai suoraan hyvin toimivaan Vantaan kaupungin 

palautejärjestelmään. Aloitteiden seuranta tapahtui yleiskokouksissa sekä 

uutiskirjeissä.  

 

YHTEISTYÖ KORSO-LEHDEN KANSSA 

Vuoden 2022 syksyllä aloitettiin yhteistyö Korso-lehden kanssa, joka julkaisi 

joulukuussa Korson Kyläneuvoston yleisjutun, kolumnin ja jutun asukasfoorumista 

Korso-lehden printtiversiossa ja verkossa.  

 

Yhteistyötä päätettiin jatkaa vuoden 2023 alkuvuodesta.  
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TALOUS 

Vantaan kaupunki myönsi toukokuussa Korson Kyläneuvostolle 4300 euroa toiminta-

avustusta. Tämän lisäksi Vantaan kaupungin kulttuurilautakunta myönsi Korson 

Kyläpäivän toteuttamista varten kohdeavustusta 1550 euroa.  

 

Muutoin toiminta tapahtui lähinnä talkoovoimin. Päätoimittajan työtunneista 

maksettiin 25 % tuntihintaan 15 e. Muu päätoimittajan työ tapahtui talkoilla.  

Korson Kyläneuvoston tilinpäätös valmistuu tammikuussa 2023, ja se hyväksytään 

kevään yleiskokouksessa.  

 

KORSON KYLÄNEUVOSTON TUKI RY:N PERUSTAMINEN 

SitraLab 4 rahoitusta varten jouduttiin syksyllä 2022 perustamaan myös Korson 

Kyläneuvoston Tuki ry, joka perustettiin 29.11.2022 ja joka hyväksyttiin 

yhdistysrekisteriin 1.12.2022. Tuki ry:lle perustettiin oma pankkitili Osuuspankkiin. 

Yhdistyksen Y-tunnus on 3328655-1.  

 

Vantaalla 22.1.2023              Ari Tammi 
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LIITE 1 

 

KORSON KYLÄNEUVOSTON SÄÄNNÖT 
hyväksytty Korson Kyläneuvoston 

perustavassa kokouksessa 
23. maaliskuuta 2021 

KORSON KYLÄNEUVOSTON SÄÄNNÖT 
1.  
Korson Kyläneuvostoon voi liittyä jäseneksi kuka tahansa 15 vuotta 
täyttänyt korsolainen. 
2. 
Kyläneuvoston jäsenet voivat osallistua Korson Kyläneuvoston kokouksiin 
ja käyttää kokouksissa puhe-, äänestys- ja aloiteoikeutta. 
3. 
Korson Kyläneuvoston jäsenet ja muut korsolaiset voivat myös muina 
aikoina osallistua, tehdä aloitteita ja ideoida Kyläneuvoston verkkosivuilla. 
4. 
Korson Kyläneuvosto kutsutaan kokoon sähköpostiin tulevalla 
kokouskutsulla. Kutsun ja kokouksen esityslistan lähettää jäsenille Korson 
Kyläneuvoston toimitus. Jäsenet voivat ehdottaa asioita kokouksen 
esityslistalle. 
5. 
Korson Kyläneuvoston kokouksissa keskustellaan ja päätetään 
korsolaisten aloitteiden ja ideoitten valmistelusta sekä viimeistellyn 
aloitteen lähettämisestä Vantaan kaupungin valtuustoon, 
kaupunginhallitukseen, lautakuntaan tai kaupungin viranhaltijalle. 
6.  
Korson Kyläneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan verkkosivuilla 
kohdassa KOKOUKSET. 
7.  
Korson Kyläneuvoston kokousten puheenjohtajana toimii Kyläneuvoston 
toimituksen jäsen kukin vuorollaan. 
8.  
Korson Kyläneuvosto kokoontuu tarpeen mukaan verkossa tai kasvotusten. 
9.  
Korson Kyläneuvoston toimitus päättää jäsenten hyväksymisestä ja 
erottamisesta. Toimitus valmistelee asiat Kyläneuvoston päätettäväksi ja 
huolehtii päätösten toimeenpanosta. 
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10. 
Korson Kyläneuvostossa noudatetaan netikettiä ja hyviä tapoja. Netiketillä 
tarkoitetaan internetissä noudatettavia käytöstapoja. Internetissä pätevät 
kaikki arkielämän käyttäytymissäännöt ja lait. 
11.  
Korson Sosiaalidemokraattinen Työväenyhdistys hoitaa Kyläneuvoston 
maksuliikenteen toiminnan alkuvaiheessa. 
 
KORSON KYLÄNEUVOSTON SÄÄNNÖT JA SÄÄNTÖMUUTOKSET HYVÄKSYY 
KORSON KYLÄNEUVOSTON KOKOUS. 
SÄÄNTÖEHDOTUKSIA JA KOMMENTTEJA TAI KORJAUKSIA OTTAA 
SIVUSTON TOIMITUS VASTAAN SÄHKÖPOSTILLA ari.tammi@gmail.com. 
 
 
 

KORSON KYLÄNEUVOSTON TOIMITUS 1.5.2021 
Korson Kyläneuvoston toimituksen muodostavat päätoimittaja Ari Tammi 
- SDP 
sekä puolueiden valitsemat kuntavaaliehdokkaat Korsosta: 
SDP - Timo Jelekäinen 
KOK - Merja-Liisa Vasarainen 
PS - Markku Naumanen 
KD - Jan Axberg 
VAS - Ritva Bäckström 
VIHR - Annukka Majanto 
KESK - Jussi Järvinen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ari.tammi@gmail.com
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LIITE 2 

Korson Kyläneuvoston Tuki ry:n säännöt 

 

KORSON KYLÄNEUVOSTON TUKI RY:N SÄÄNNÖT 

hyväksytty Korson Kyläneuvoston tuki ry:n perustavassa kokouksessa 

29. marraskuuta 2022 

 

KORSON KYLÄNEUVOSTON TUKI RY:N SÄÄNNÖT 

 

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Korson Kyläneuvoston tuki ry, ja sen kotipaikka on VANTAA. 

  

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu 

Korson Kyläneuvoston Tuki -yhdistyksen tarkoituksena on Korson Kyläneuvoston 

toiminnan tukeminen.  

Korson Kyläneuvosto toimii Korson suuralueen kehittämiseksi ja korsolaisten 

vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi sekä yhteisöllisyyden ja yhteistoiminnan 

lisäämiseksi. Korson Kyläneuvoston toiminta sisältää oman verkkosivuston avulla 

tapahtuvaa tiedottamista Korsoa koskevista hankkeista, palveluista ja muista 

yhteiskunnallisista asioista sekä molemminpuolista yhteydenpitoa korsolaisten ja 

Kyläneuvoston välillä. Verkkosivustolla korsolaiset voivat tehdä myös aloitteita 

Korson kehittämiseksi sekä seurata aloitteiden käsittelyä ja toteutumista.  Lisäksi 

Kyläneuvosto järjestää netti-, hybridi- ja lähikokouksia sekä erilaisia tilaisuuksia ja 

juhlia Korsossa. 

Korson Kyläneuvoston tuki -yhdistys toimii Korson Kyläneuvoston tukena keräämällä 

varoja Korson Kyläneuvoston toimintaan, huolehtimalla Korson Kyläneuvoston 

laskujen maksamisesta ja tarvittavien vakuutusten ja lupien hankkimisesta sekä 

muista Korson Kyläneuvoston toiminnan tukemiseen liittyvistä tehtävistä ja 

toimenpiteistä.  
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Toimintaansa varten Korson Kyläneuvoston tuki -yhdistys voi omistaa irtainta 

omaisuutta, vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä 

toimeenpanna arpajaisia ja varainkeräyksiä.  

 

  

3§ Jäsenet 

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen Korson Kyläneuvoston toimituksen jäsen tai 

varajäsen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. 

Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. 

  

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai 

sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa 

merkittäväksi pöytäkirjaan. 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen 

jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin 

hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai 

sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa 

taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

  

5§ Liittymis- ja jäsenmaksu 

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. 

  

6§ Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu 

puheenjohtaja sekä vuosikokouksessa valitut jäsenet ja varajäsenet. Hallituksen 

toimikausi on vuosikokousten välinen aika. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai 

ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 
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Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä olleessaan 

varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun 

vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan 

yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee 

puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

 

 7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, 

taloudenhoitaja ja sihteeri kaksi yhdessä.  

  

8§ Tilikausi ja toiminnantarkastus 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

 Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava 

toiminnantarkastajille viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. 

Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto viimeistään kaksi viikkoa 

ennen vuosikokousta hallitukselle. 

  

9§ Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen 

niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla 

kokouksen aikana tai ennen kokousta. 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä 

tammi-toukokuussa. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus 

katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi/kolme yhdistyksen 

äänioikeutettua jäsentä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten 

kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa 

siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. 
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Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se 

mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä 

tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

 

  

10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän 

vuorokautta ennen kokousta jäsenille sähköpostilla. 

  

11§ Vuosikokous 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. kokouksen avaus 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 

tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto  

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun 

suuruus 

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja 2 - 5 muuta jäsentä sekä enintään 2  

varajäsentä 

9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja 

10.käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen 

käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, 

että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 
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12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

Päätös 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä 

yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä 

annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai 

yhdistyksen purkamisesta. 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen 

edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen 

tullessa lakkautetuksi käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen 

edistämiseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


