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KORSON KYLÄNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 2023 

Korson Kyläneuvoston toiminta alkoi helmikuussa 2021. Toiminta tapahtuu pääosin 

verkossa sekä verkkosivuston www.korsonkylaneuvosto.fi että verkkokokousten 

avulla. Myös kasvokkain tapaamisia pyritään koronatilanteen salliessa järjestämään 

muutaman kerran vuodessa.  

 

Korson Kyläneuvoston tavoitteena on mahdollistaa korsolaisten ruohonjuuritason 

osallistuminen ja vaikuttaminen oman kylän asioihin. Korson Kyläneuvosto 

mahdollistaa säännöllisen yhteyden pidon korsolaisiin luottamushenkilöihin, tuo 

helppokäyttöiset työkalut aloitteiden ja ideoitten esittämiseen Kyläneuvostolle, joka 

vie asiat eteenpäin Vantaan kaupungin päätöksenteon eri tasoille. Korson 

Kyläneuvoston avulla korsolaiset pysyvät myös ajan tasalla siitä, mitä Vantaan 

kaupunginhallituksessa, valtuustossa ja lautakunnissa tapahtuu.  

 

Korson Kyläneuvoston avulla jäsenet ja korsolaiset pysyvät myös ajan tasalla 

Vantaan ja Keravan uuden hyvinvointialueen valmistelussa sekä aluevaltuuston ja 

sen lautakuntien tapahtumissa.  

 

http://www.korsonkylaneuvosto.fi/
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Korson Kyläneuvoston toiminta 2023 sisältää osiot: 

• Jäsenet 

• Puolueet 

• Aloitteet 

• Yleiskokoukset 

• Toimitus 

• Viestintä 

• Tapahtumat 

• Varainhankinta 

• Korsolaiset verkostot 

• Digitaalinen aluedemokratiamalli  

• Sitran ja Kyläneuvoston kokeiluhanke 1-5/2023 

• Korson Kyläneuvoston säännöt 

 

Jäsenet 

Kuka tahansa 15-vuotta täyttänyt korsolainen voi liittyä Korson Kyläneuvoston 

jäseneksi.  

Jäsenyyden hyväksyy Korson Kyläneuvoston yleiskokous. Jäsenet voivat tehdä 

aloitteita ja ideoida toimintaa korsolaisten hyväksi. Jäsenet saavat Korson 

Kyläneuvoston uutiskirjeen sekä kutsut Kyläneuvoston yleiskokouksiin ja 

tapahtumiin suoraan omaan sähköpostiinsa. Jäsenet voivat opiskella ja harjoitella 

Korson Kyläneuvoston verkkosivuilla ja tapahtumissa osallistumista ja vaikuttamista 

alueellisella tasolla.  

Korson Kyläneuvoston jäsenmäärää (156 jäsentä joulukuun lopussa 2022) pyritään 

kasvattamaan 25 prosentilla vuoden 2022 aikana. Sama tavoite koskee Korson 

Kyläneuvoston uutiskirjeen tilaajia (50 tilaajaa joulukuun 2022 lopussa). 

 

 

Aloitteet 

Korson Kyläneuvostolle voi lähettää aloitteita suoraan sähköpostilla Kyläneuvoston 

toimituksen jäsenille tai suoraan verkossa 

www.korsonkylaneuvosto.fi/remonttikulma. Kyläneuvoston toimitus valmistelee 

aloitteet Korson Kyläneuvoston yleiskokoukselle, joka puolestaan hyväksyy tai 

hylkää aloitteet ja niille ehdotetut toimenpiteet. Tarvittaessa yleiskokous äänestää 

http://www.korsonkylaneuvosto.fi/remonttikulma
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aloitteista läsnä olevien yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.  Korson Kyläneuvoston 

tekemiä aloitteita ja niiden etenemistä seurataan ja toimitus raportoi Kyläneuvoston 

yleiskokoukselle aloitteiden etenemisestä ja lopputuloksista. Tavoitteena on kerätä 

myös Korson Kyläneuvoston sivuille aloitteiden menestystarinat kaikkien luettavaksi.  

 

Korson Kyläneuvoston yleiskokoukset 
 

Korson Kyläneuvoston yleiskokoukset pidetään noin kahden kuukauden välein 

verkossa tai hybridinä Korson asukastilasta käsin. Yleiskokous hyväksyy 

Kyläneuvoston säännöt, niiden muutokset, toimintakertomuksen, 

toimintasuunnitelman, uudet aloitteet, uudet jäsenet, uudet tapahtumat ja 

vahvistaa Kyläneuvoston toimituksen kokoonpanon. Kyläneuvoston toimitus 

valmistelee asiat Korson Kyläneuvoston yleiskokoukselle. Kokousten välillä jäsenet 

voivat osallistua Korson Kyläneuvoston toimintaan verkkosivujen kautta sekä saada 

uutiskirjeistä tietoa Korson aluetta koskevista tapahtumista ja hankkeista.  

Korson Kyläneuvoston toimitus 

Kyläneuvoston yleiskokous hyväksyy toimituksen jäsenet, jotka ovat Korsossa 

toimivien poliittisten puolueiden edustajia. Toimituksessa on paikka jokaiselle 

puolueelle.  

Toistaiseksi edustajana Korson Kyläneuvoston toimitukseen ovat ilmoittaneet 

puolueista SDP, Kokoomus, Vihreät, Perussuomalaiset, Vasemmistoliitto, Kristillis-

demokraatit sekä Keskusta ja Liike Nyt.  

Korson Kyläneuvoston toimituksen tehtävät: 

- vastaa www.korsonkylaneuvosto.fi sivuston sisällöstä ja toiminnasta 

- valmistelee aloitteet Korson Kyläneuvoston yleiskokouksen päätettäväksi 

- valmistelee Korson Kyläneuvoston tapahtumat ja kutsuu jäseniä niitä toteuttamaan 

- organisoi Kyläneuvoston yhteiset kampanjat kuntavaalien, aluevaalien ja 

eduskuntavaalien yhteydessä 

- vastaa Korson Kyläneuvoston aloitteiden seurannasta  

- pitää yhteyttä oman puolueensa Vantaan kaupungin luottamushenkilöihin Korson 

asioiden edistämiseksi 

- pitää yllä Korson Kyläneuvoston suhteita korsolaisiin ja vantaalaisiin verkostoihin 

- valmistelee Kyläneuvoston hanke- ja varainhankinta hakemukset 

 

http://www.korsonkylaneuvosto.fi/
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Viestintä 

Korson Kyläneuvoston viestintä tapahtuu pääosin verkossa. Tärkein kanava on 

verkkosivusto www.korsonkylaneuvosto.fi , mitä toimitetaan jatkuvasti. Korson 

Kyläneuvoston toimitus julkaisee myös uutiskirjettä, joka lähetetään jäsenistölle 

sekä uutiskirjeen tilanneille sähköpostilla noin 10 kertaa vuodessa.  

Korson Kyläneuvosto julkaisee myös pieniä uutisia korsolaisissa some ryhmissä, 

kuten Puskaradio Korsossa sekä ryhmässä Korso. Vaalien yhteydessä käytetään 

myös printtimainoksia mm. Korso-lehdessä sekä Vantaan Sanomissa. Viestinnästä 

päävastuun kantaa Korson Kyläneuvoston toimitus ja päätoimittaja.  

Korson Kyläneuvosto valmistelee myös juttuja ja kolumneja, joita julkaistaan 

säännöllisesti Korso-lehden printti ja verkkoversiossa.  

Varainhankinta 

Korson Kyläneuvosto hakee toiminta-avustusta Vantaan kaupungilta sekä 

tapahtuma-avustusta Korson Kyläjuhlien järjestämiseen elo-syyskuussa.  

Korson Kyläneuvosto hakee avustusta myös paikallisen aluedemokratiamallin 

kehittämiseen ja generoimiseen yleispäteväksi malliksi.  

Sitralta on saatu alueelliseen kokeiluhankkeeseen viideksi kuukaudeksi yhteensä 

18 900 euroa. Hankkeen nimi on Korson Kyläneuvoston toimintamalli alueellisen 

verkostodemokratian ja hyvinvointiyhteisön luojana. 

 

 

Korsolaiset verkostot 

Korson Kyläneuvosto jatkaa hyvien suhteiden rakentamista korsolaisiin toimijoihin ja 

verkostojen avainhenkilöihin.  

Kyläneuvosto järjestää maaliskuussa 2023 Korson toimijoiden ja yritysten yhteisen 

Yritysfoorumin Lumossa 1.23.2023 yhteistyössä Vantaan elinkeinotoimialue 

Business Vantaan kanssa.  

Huhtikuussa on tavoitteena järjestää Korson vaalifoorumi.  

Toukokuussa on sitten vuorossa uuden Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen 

foorumi, minne kutsutaan hyvinvointialueen virkamiehiä ja luottamushenkilöitä sekä 

korsolaisia.  

 

Syksyllä mahdollisten foorumeiden teemana olisi Korson verkostotoimijoiden 

välinen viestintä sekä Korson turvallisuusasiat. Elokuussa on myös mahdollista pitää 

http://www.korsonkylaneuvosto.fi/
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Sitra hankkeen tulosten julkistaminen ja digitaalisen alue- ja 

verkostodemokratiamallin esittely Vantaan kaupunginvaltuuston salissa, missä 

ohjelma välitetään livenä ja tallenteena myös verkkoon Vantaa kanavalle.  

 

Korsossa toimii tällä hetkellä lukuisia järjestöjä. Näistä esimerkkeinä ovat: 

 

Lisäksi LC Komeetat Vantaa 

Sitra ja Korson Kyläneuvoston kokeiluhanke 1-5/2023.  

 
Korson Kyläneuvosto valittiin viime syksynä viiden muun hankkeen kanssa mukaan 

SitraLab4 demokratia-kiihdyttämöön. Sitra sparrasi Korson Kyläneuvoston 

toimituksen edustajia koko syksyn, hanke teki vierailun myös eurooppalaisen 

demokratian keskuspaikoille Brysseliin, missä tutustuttiin uusimpiin eurooppalaisiin 

demokratiakokeiluihin. Sitran ja Korson Kyläneuvoston kokeiluhankkeen nimeksi 

valittiin   
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Korson Kyläneuvoston toimintamalli alueellisen verkostodemokratian ja 

hyvinvointiyhteisön luojana. 

Kokeilu käynnistyi varsinaisesti 1.1.2023 ja kestää toukokuun loppuun asti.   

  

Kokeilun päätavoitteina on luoda  

1. kaksisuuntainen ja vuorovaikutteinen viestintämalli Korson alueen toimijoiden 

välille.  

2. vahvistaa verkostomaista ja matalan kynnyksen demokratiatoimijuutta ja 

osallisuutta.  

 

Näiden onnistuessa vahvistuu koko Korson alueen hyvinvointi. Näitä osatekijöitä 

voidaan myös mitata.     

  

Ensimmäisessä vaiheessa Korson Kyläneuvosto viestii yksisuuntaisesti toimintansa 

keskeisen kohdat ja uutiskirjeet korsolaisille noin 30 eri toimijalle.    

Toisessa vaiheessa myös korsolaiset toimijat alkavat viestiä omia asioitaan ja 

huolenaiheitaan Korson Kyläneuvostolle.   

  

Yhteistyössä viedään sitten korsolaisten puolueiden kesken näitä korsolaisten asioita 

eteenpäin Vantaan kaupungin eli hallintoelimiin, lautakuntiin tai suoraan asiasta 

päättävän virkamiehen pöydälle.   

  

Samalla kaksisuuntaisella viestinnällä vahvistetaan kaikkien toimijoiden ymmärrystä 

koko Korson alueen totaalidemokratiasta tai verkostodemokratiasta eli 

edustuksellisen demokratian rakenteiden ja parademokratiatoimijoiden (seurat, 

yhdistykset, taloyhtiöt ja muut toimijat) välisestä yhteistyöstä.   

 

Tämän laajan verkostomaisen yhteistyön avulla rakennetaan koko Korson ja 

korsolaisten yhteisöllistä osallisuutta ja alueyhteisön hyvinvointia. Yhtenä 

esimerkkiä tästä olivat syyskuussa 30 eri korsolaisen toimijan vapaaehtoistyönä 

tuottama Korson Kyläpäivä, mihin osallistui noin 1080 korsolaista. Kyläpäivässä oli 

kattaus korsolaisten järjestö ja seuratoiminnasta. Valmistelutyön organisaattorina  

toimii Korson Kyläneuvosto.   

Kokeilun aikana on tavoitteena luoda tälle koordinaattoritoimijalle eli Korson 
Kyläneuvostolle toimiva ja riittävän vahva rakenne, joka muodostuu 
vaikuttamisen edellyttämistä kolmen kulman valloittamisesta. Vahva rakenne 
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auttaa vaikuttamisen kulmien valloittamisessa korsolaisessa 
toimintaympäristössä.   
  

Digitaalisen ajan vaikuttaminen tapahtuu kunnallisesti, mutta myös 

alueellisesti kolmen avainkulman avulla, joita ovat MEDIA, DEMOKRATIA 

JA LOBBAUS.   

 

Korson Kyläneuvosto ottaa nämä kulmat haltuunsa valitsemalla jokaiselle 

kolmelle kulmalle ja siihen kuuluvien tehtävien hoitamiselle vastuuhenkilön 

eli organisaattorin.   

 

• Median toiminnoista vastaa Korson Kyläneuvoston sivuston 

päätoimittaja.   
• Demokratian tehtäväalueen toiminnoista vastaa 

aloitekoordinaattori.   
• Lobbauksen kulman toiminnosta ja verkostoista vastaa 

yhteisömanageri.   
 

Kaikessa toiminnassa nojataan myös Korson Kyläneuvoston 153 jäsenen sekä 

kaikkien korsolaisten ja korsolaisten toimijoiden vapaaehtoistoimintaan.   
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Tapahtumat  
Korson Kyläneuvoston vuoden 2023 tapahtuma- ja toimintakalenteri: 

 

TAMMIKUU 2023 
- Päätoimittaja, aloitekoordinaattori ja yhteisömanageri aloittavat työnsä 
- Kyläneuvoston toimituksen varajäsenet aloittavat myös toimintansa 
- Kokeilun kick off Lumon kirjastossa ke 4.1.2023 klo 18 
- Kyläneuvoston jutut Korso lehteen, ilmestyy 7.1.  
- Korson yhteisökahvit 16.1. klo 16 asukastilassa – Vantaan kaupunki 
- Kyläneuvoston toimituksen kokous ti 17.1. klo 18.30 TEAMS 
- Korson Kyläneuvoston yleiskokous ti 24.1. klo 19 asukastila + hybridi 
- Kaikki aloitteet toimitetaan eteenpäin ja seuranta käynnistetään 
- Kyläneuvoston uutiskirje 1 – 2023 julkaistaan 6.1.2023 
- Kyläneuvoston kannanotto Korson keskustan kaavarunkoon 

https://www.vantaa.fi/fi/kaavoitus/kaavat/korson-kaavarunko  
- Neuvottelut Lumon kirjaston kanssa Vaikuttamistaidot kurssista 

aloitetaan  
- Valmistelut Korson yritysfoorumin 1.3. kanssa aloitetaan to 26.1.2023 

klo 16.15 Lumon kirjastossa 
 
HELMIKUU 2023 

- Korson Kyläneuvoston toimituksen kokous ti 7.2. klo 18.30 
- Yritysfoorumin valmistelut Vantaan elinkeinoelämän ja korsolaisten 

yrittäjien kanssa  
- Vantaan osallisuustyöntekijöiden tapaaminen 
- Ensimmäiset yhteisösopimukset korsolaisten toimijoiden kanssa 
- Korson Kyläneuvoston uutiskirje 2 – 2023 
- Aloitteiden toimittaminen päättäjille sekä aloitteiden seuranta 
- Kyläneuvoston jäsenten tapaaminen – synttärit KKN 2v.  
- Korson Kyläneuvoston toimitus ti 28.2. klo 18.30  
- Jutut Korso-lehteen 
- KKN:n logon ja markkinointimateriaalin valmistus 
- Korson Kyläneuvoston verkostokysely 

 
 
MAALISKUU 2023 

- Korson yritys- ja toimijafoorumi Lumossa 1.3. klo 18-20 
- Korson Kyläneuvoston toimitus ti 7.3. klo 18.30  

- Korson Kyläneuvoston II yleiskokous ti 14.3. klo 18 asukastilassa + 

hybridi 
- Vaikuttamistaitojen kurssi Lumossa – alkaa viikolla 10 jatkuu vko 11,12 

ja 13 

https://www.vantaa.fi/fi/kaavoitus/kaavat/korson-kaavarunko
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- toimijaverkoston visualisointi ja virkamiesten vastuualueet 
yhteystietoineen valmistuvat 

- korsolaisten luottamushenkilöiden foorumi – vaalipaneeli vko 13 
- jutut Korso-lehteen 
-  

 
HUHTIKUU 2023 

- Korson Kyläneuvoston toimitus ti 4.4. klo 18.30  

- Vaikuttamistaitojen kurssi Lumossa vko 14 ja 15 
- Korson Kyläneuvoston uutiskirje 3 -2023 
- Korson Kyläneuvoston toimitus ti 25.4. klo 18.30  

- Korson keskustan kehittämisen asukastyöpaja  
- Korson Kyläneuvoston uudet markkinointimateriaalit valmistuvat 
- Korson Kyläpäivän valmistelukokoukset 

 
 
TOUKOKUU 2023 

- Korson Kyläneuvoston toimitus ti 2.5. klo 18.30  
- Korson Kyläpäivä la 13.5.  
- Korson Kyläneuvoston III yleiskokous ti 23.5. 

- Jutut Korso -lehteen 

- Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen foorumi Lumossa vko 22 

- Korson Kyläneuvoston toimitus ti 30.5. klo 18.30  

- Korson Kyläneuvoston uutiskirje 4 - 2023 
 

KESÄKUU 
- Korson Kyläneuvoston toimitus ti 6.6. klo 18.30  

- Korson Kyläneuvoston uutiskirje 5-2023 
- Korson Kyläneuvoston toimitus ti 20.6. klo 18.30  
- Korson Kyläpäivän valmistelukokoukset 
- Jutut Korso -lehteen 

 

 

HEINÄKUU 

- kesäloma 

 

ELOKUU 
- Korson Kyläneuvoston toimitus ti 8.8. klo 18.30  
- Korson Kyläneuvoston uutiskirje 6-2023 
- Korson Kyläneuvoston toimitus ti 22.8. klo 18.30  
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- Korson keskustan kehittämisen asukastyöpaja  

- Korson Kyläneuvoston aluedemokratiamallin esittely Vantaan 
kaupunginvaltuuston salissa vantaalaisille suuralueille 

- Korson Kyläpäivän valmistelukokoukset 
- Jutut Korso -lehteen 

 

 

SYYSKUU 

- Korson Kyläpäivä yhteistyössä järjestöjen ja Korso-seuran kanssa 

-   Korson Kyläneuvoston toimitus ti 12.9. klo 18.30  

- Korson Kyläneuvoston uutiskirje 7-2023 
- Korson Kyläneuvoston toimitus ti 16.9. klo 18.30  

- Korson Kyläneuvoston IV yleiskokous 
- Jutut Korso -lehteen 
-  

  
LOKAKUU 
- Korson Kyläneuvoston verkostofoorumi korsolaisille järjestöille ja toimijoille  

- Korson Kyläneuvoston toimitus ti 10.10. klo 18.30  
- Korson Kyläneuvoston uutiskirje 8-2023 
- Korson Kyläneuvoston toimitus ti 24.10. klo 18.30  

- Jutut Korso -lehteen 
 
 
MARRASKUU 

- Korson Kyläneuvoston ja järjestöjen turvallisuusfoorumi Lumossa 
- Korson Kyläneuvoston toimitus ti 7.11. klo 18.30  

- Korson Kyläneuvoston uutiskirje 9-2023 
- Korson Kyläneuvoston toimitus ti 21.11. klo 18.30  
- Korson Kyläneuvoston yleiskokous 5 - 2023 
- Jutut Korso -lehteen 

 
 
JOULUKUU 

- Korson Kyläneuvoston toimitus ti 5.11. klo 18.30  
- Korson Kyläneuvoston uutiskirje 10-2023 
- Korson Joulupolku 17.12. 
- Korson Kyläneuvoston toimitus ti 19.10. klo 18.30  
- Jutut Korso -lehteen 
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Korson alueellisen muutosverkoston toimijat  
  

Korson Kyläneuvoston alueellisen digidemokratian ja hyvinvointiyhteisön 
verkostossa toimivat seurat ja järjestöt ovat:  
  
Korson Leijonat  
Korson Eläkkeensaajat ry  
Korson seurakunta  
Korson Martat  
Korson Veto – Vantaa Ducks  
Korson Palloseura – KOPSE  
Korson Kunto  
Korson Kaiku  
Korson Nuoret Kotkat  
Korson Eläkeläiset ry  
NaisSound  
Hyvinvointitila Lähde  
Korson VPK  
Korson omakotiyhdistys ry  
  

Alueella toimii myös muita tahoja, jotka pyritään saamaan kokeilun aikana 
mukaan yhteistyöverkostoon.  Lisäksi tulevat Korson kirjasto, Korson 
nuorisotalo sekä Lumon lukio.   
  
Ydintoimintaan kuuluvat myös Korsossa toimivat poliittiset puolueet kuten 
SDP, Kokoomus, Perussuomalaiset, Vihreät, Keskusta, Kristillisdemokraatit, 
Vasemmistoliitto ja Liike Nyt. Näiden edustajat muodostat Korson 
Kyläneuvoston toimituksen eli käytännössä johtokunnan.   
 
Korsolaisia Kyläneuvoston verkoston piirissä toimivia muita poliitikkoja on 
yhteensä noin 53 henkeä Vantaan kaupungin eri luottamuselimissä.   
Näistä lisätietoa osoitteessa https://www.korsonkylaneuvosto.fi/korson-
luottamushenkilot/ .  
  

Lisäksi verkostoon kuuluvat toki Korson Kyläneuvoston kaikki 156 jäsentä 
sekä 50 uutiskirjeen tilaajaa. Samaten pyritään aktivoimaan kaikkia 
korsolaisia, joita yhteensä koko Korson suuralueella on noin 30 000 henkeä.   
Korsolaisissa järjestöissä ja seuroissa on arviolta yhteensä jäseniä noin 3000 
henkeä, mikä viittaa verkostoviestinnän kahdensuuntaiseen kehittämiseen.  
 
  
 

https://www.korsonkylaneuvosto.fi/korson-luottamushenkilot/
https://www.korsonkylaneuvosto.fi/korson-luottamushenkilot/
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Digitaalinen aluedemokratiamalli 

Korson Kyläneuvosto pyrkii toiminnassaan kehittämään samalla myös yleistä 

alueellisen osallistumisen ja vaikuttamisen digitaalista alue- ja 

verkostodemokratiamallia. Mallia pyritään kehittämään osana Vantaan kaupungin 

osallisuushanketta 2022 – 2025. Korson Kyläneuvoston digitaalinen alue- ja 

verkostodemokratiamalli pyritään lähivuosina mallintamaan toimivaksi sekä 

levittämään mahdollisesti myös muille Vantaan kaupungin suuralueille.  

 

Digitaalisen alue- ja verkostodemokratiamallin tavoitteet: 

 

Ydinteemana on osallistuminen ja vaikuttaminen eri verkkokanavien ja verkostojen 

kautta. Pääkanava on Kyläneuvoston verkkosivusto www.korsonkylaneuvosto.fi , 

mikä sisältää aloitteiden, ideoinnin ja palautteiden tekemisen, helpon liittymisen 

Kyläneuvoston jäseneksi, vaikuttamistaitojen kehittämisen, Kyläneuvoston 

kokouksiin osallistumisen ja niistä tiedon saamisen (esityslistat ja pöytäkirjat), 

Vantaan Korsoa koskevista hankkeista tiedottamisen, Vantaan kaupunginvaltuuston 

ja hallituksen sekä muiden korsolaisten luottamushenkilöiden esittelyt ja 

yhteydenpitomahdollisuuden, toimituksen jäsenten esittelyt ja jatkuvan uutisvirran.  

Digitaalista alue- ja verkostodemokratiamallia kehitetään säännöllisessä yhteistyössä 

Vantaan kaupungin osallisuustyöntekijöiden kanssa.   

 

 

 

http://www.korsonkylaneuvosto.fi/
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Korson Kyläneuvoston säännöt 

Korson kyläneuvoston säännöt hyväksytty Korson Kyläneuvoston kokouksessa 23. maaliskuuta 

2021 

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.  



14 
 

Korson Kyläneuvoston toimitus päättää jäsenten hyväksymisestä ja erottamisesta. 

Toimitus valmistelee asiat Kyläneuvoston päätettäväksi ja huolehtii päätösten 

toimeenpanosta. 

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. 

Vantaan Korsossa 23.1.2023 

Korson Kyläneuvoston toimitus 
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LIITE 2. 

 

KORSON KYLÄNEUVOSTON VUODEN 2023 TALOUSARVIO 

Toiminnan edellyttämä työ 

- päätoimittajan ja toimituksen työtunnit yhteensä 69 h / kuukaudessa  

- VUODESSA YHTEENSÄ 10 x 69 = 690 h  

o www.korsonkylaneuvosto.fi sivuston päivitys 1 h päivässä, 20 h/kk 
o sivuston artikkelit ja jutut, valokuvat 2 h viikossa, 8 h/kk 
o jäsenrekisterin hoito, joulukuussa 2021 yhteensä 125 jäsentä 4 h/kk 
o Kyläneuvoston uutiskirjeiden valmistus ja lähettäminen 4 h /kk 
o Aloitteiden kerääminen ja ehdotusten muokkaaminen ja viimeistely 

Kyläneuvoston toimitukselle ja yleiskokoukselle 4h /kk 
o some markkinointi 2 h / viikko, 4 h/ kk 
o Kyläneuvoston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat 6 h /kk 
o Yhteydenpito Vantaan kaupungin toimielinten ja virkamiesten 

kanssa 4h /kk 
o Yhteydenpito Vantaan medioitten kanssa 2 h / kk 
o Viestintä Kyläneuvoston jäsenille, poliitikoille ja korsolaisille  
o Kyläneuvoston yleiskokousten valmistelu ja asioiden esittely 2h/kk 
o Kyläneuvostolle saapuneiden aloitteiden valmistelu ja eteenpäin 

toimittaminen 4/kk 

o aloitteiden seuranta ja eteenpäin vieminen Vantaan kaupungin 

rattaissa 2/kk 

o Kyläneuvoston markkinointi oman puolueen verkostoissa 1/kk 

o työkokoukset ja seminaarit sekä niiden valmistelu ja toteutus 4 h /kk 

 

KORSON KYLÄNEUVOSTON 2022 
TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMISEN TALKOOTYÖTUNNIT yhteensä 948 tuntia 
vuodessa 

• Vaalifoorumi huhtikuu valmisteluineen 30 h 

• Korsolaisten verkostojen muut tapahtumafoorumit = 4 x 35 h = 140 h  

• Korson Kyläpäivä yhteistyössä korsolaisten järjestöjen kanssa = 120 h 

• Kyläneuvoston ja Korsossa työtä tekevien Vantaan kaupungin  

työntekijöiden tapaaminen  = 10 h 

• Seminaari aluedemokratiamallista yhdessä Vantaan kaupungin ja 
vantaalaisten aktiivisten alueryhmien kanssa = 20 h 

• Vaikuttamistaitojen ja aloitteiden seminaari Kyläneuvoston jäsenille  = 28 h 

• Seminaari Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tilanteesta ja 
vaikuttamisesta yhdessä aluevaltuuston korsolaisten jäsenten  
kanssa = 20 h 

• Toimituksen kokoukset – 14 vuodessa yhteensä 290 tuntia 

http://www.korsonkylaneuvosto.fi/
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• Kyläneuvoston yleiskokoukset – 5 vuodessa 110 h 

• Talkootyöt Korson eri suurtapahtumissa – 3 vuodessa – 180 h 
TALKOOTYÖ YHTEENSÄ KORSON KYLÄNEUVOSTO = 948 h  
 
Korson Kyläneuvoston aloitekoordinaattorin tehtävänä on  
1. innostaa ja kannustaa korsolaisia sekä kaikkia Korson toimijaverkoston 
jäseniä tekemää aloitteita, joita sitten yhdessä Korson Kyläneuvoston johdolla 
viedään eteenpäin Vantaan kaupungin luottamuselimille tai suoraan 
virkamiesten pöydille.  
2. Vuoden 2023 alusta aloitteita voidaan tehdä myös Vantaan ja Keravan 
hyvinvointialueen luottamuselimille ja virkamiehille.  
3. aloitteiden esittely toimitukselle ja Kyläneuvoston yleiskokoukselle 
4. Aloitteiden toimittaminen päätöselimille tai virkamiehille sekä ilmoitus 
aloitteen tekijälle! 
5. Aloitteiden seuranta, eteneminen ja menestystarinoitten esiin nostaminen 
on myös aloitekoordinaattorin työnä. Viestinnässä häntä auttaa 
Kyläneuvoston päätoimittaja.  
6. Yhteydenpito korsolaisiin luottamushenkilöihin, VAKE + Vantaa 
7. Aloitekoordinaattori organisoi myös vaikuttamistaitojen kurssin 
yhteistyössä Korson kirjaston kanssa Lumossa. Kurssilla käydään läpi 
MEDIAN, DEMOKRATIAN JA LOBBAUKSEN kulmien tiedot, taidot ja 
toiminta. Kurssi on kuusiosainen ja mukaan kutsutaan myös joka kerralla 
korsolainen vaikuttaja.   
8. Aloitekoordinaattori osallistuu Korson Kyläneuvoston toimituksen ja 
yleiskokouksen työhön. 
9. Aloitekoordinaattori auttaa myös Kyläneuvoston foorumeiden ja 
yleisötapahtumien valmisteluissa ja toteuttamisessa. 
10. hoitaa muut Sitran kokeiluhankkeen projektijohtajan antamat työt.  
 

 
Yhteisömanagerin tehtäviin kuuluu  
1. rakentaa siltaa eri korsolaisten toimijoiden välille. Näitä toimijoita on 
yhteensä noin 40 Korsossa ja näissä jäseniä arviolta 3000.  
2. Verkoston kuvaaminen ja jäsenmäärien selvittäminen  
3. Yhteisömanageri luo myös toimijoiden ja Korson Kyläneuvoston väliset 
yhteisösopimukset, missä toimija sitoutuu kahdensuuntaiseen 
verkostoviestintään sekä yhteisiin tapahtumiin ja foorumeihin Korsossa.  
4. Yhteisömanagerin tavoitteena on luoda parademokraattinen verkosto 
Korsoon ja sitä kautta antaa myös kaikille toimijoille arvostusta ja ansaittua 
kunniaa koko Korson yhteisten asioiden hoidossa sekä yhteisöllisyyden 
rakentamisessa.  Tavoitteena on piirtää paitsi kaikkien toimijoiden 
sosiogrammi tai visualisoida verkostokuva, mihin liitetään eri alueista 
vastaavat Vantaan kaupungin toimijat virkamiehet, lautakunnat ja 
luottamushenkilöt.   
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5. pitää yhteyttä Korson Kyläneuvoston jäseniin, kutsua heitä Kyläneuvoston 
toimintoihin mukaan rakentamaan yhdessä Kyläneuvoston omaa sisäistä 
yhteisöllisyyttä. 
6. pitää yhteyttä korsolaisiin luottamushenkilöihin sekä Vantaan kaupungilla 
että Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella 
7. pitää yhteyttä Korson alueella toimiviin Vantaan kaupungin ja Vantaan ja 
Keravan hyvinvointialueen virkamiehiin  
8. Yhteisömanageri osallistuu Korson Kyläneuvoston toimituksen ja 
yleiskokouksen työhön. 
9. Yhteisömanageri auttaa myös Kyläneuvoston foorumeiden ja 
yleisötapahtumien valmisteluissa ja toteuttamisessa. 
10. hoitaa muut Sitran kokeiluhankkeen projektijohtajan antamat työt. 
 
Aloitekoordinaattorin ja yhteisömanagerin työt on arvioitu alakanttiin 10 h 
viikossa. Yhteensä tunteja 2x 40h x 5 = 400 tuntia.  
Todellinen työmäärä on huomattavasti suurempi.  
Tähän lisäksi päätoimittajan tunnit 40 x 12 = 480 tuntia. Yhteensä 880 tuntia.  
 
 
kiinteät verkkokustannukset yhteensä    455 e 

• Webnode verkkosivu lisenssi 118 e vuosi    118 

• oma domain www.korsonkylaneuvosto.fi 29 e / vuosi     29 , 

• turvakopiot / vuosi       39  

• verkkosivujen kapasiteetin kasvatus 29 e / vuosi    29 

• päätoimittajan nettiyhteys   240 e 
- hankkeen markkinointi, ilmoitukset lehdissä   900 
- kahvitarjoilut tapahtumissa    1000e 

 
KORSON KYLÄNEUVOSTON TOIMINNAN EDELLYTTÄMÄT TYÖTUNNIT 
VUODESSA VAPAAEHTOISTYÖ MUKAAN LASKETTUNA OVAT 
YHTEENSÄ 1440 TUNTIA.  
 
PÄÄTOIMITTAJA, ALOITEKOORDINAATTORI, YHTEISÖMANAGERIN tuntityö 
yhteensä 2 x 40 x 5= 400 h + päätoimittaja 12 x 40 = 480 tuntia eli yhteensä 880 
tuntia. Talkoilla jää tehtäväksi yhteensä 560 tuntia.   
  
LISÄKSI KIINTEÄT KULUT  
- VERKKOKUSTANNUKSET 455 E JA MARKKINOINTI 900 EUROA JA 
TAPAHTUMIEN KAHVIKULUT 1000 EUROA. YHTEENSÄ 2355 EUROA. 
 
KULUT YHTEENSÄ 28 355 EUROA. MISTÄ SUMMASTA HAETAAN TUKEA 
VANTAAN KAUPUNGILTA TYÖTUNNIT 50% ON 7860 EUROA SEKÄ 
KIINTEÄT KULUT 2355 EUROA, YHTEENSÄ 10 200 EUROA.  
 

http://www.korsonkylaneuvosto.fi/
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varainhankinta 

- tavalliset korsolaiset ja järjestöt ilmaiseksi jäseniksi 
- omarahoitus = talkoilla tehdyt työtunnit 560 tuntia a 15 e  8 400 e    
- Sitra      19 800 e 
- Vantaan kaupunki    11 215 e 

 
 

VUOSIBUDJETTI YHTEENSÄ     39 415     

euroa, mistä omarahoitus 8 400e, Sitran rahoitus 19 800e ja 

haettava avustus Vantaan kaupungilta  11 215 e.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


