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Sitra Lab 4 – Korson Kyläneuvosto   
Kokeilusuunnitelma 29.11.2022  

  
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.  
 
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 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. 
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Valmistelutyön organisaattorina toimi Korson Kyläneuvosto.   

  

  

Korson Kyläneuvosto – jonka toimitus koostuu kaikkien Korsossa toimivien 
puolueiden valitsemista edustajista - toimii alueen kaikkien toimijoiden välisenä 
siltana, stimulanttina, matalan kynnyksen osallisuuspintana ja koordinaattorina, 
niin että alueen mahdollisuuksia tehdään näkyväksi ja että korsolaisten asioita 
viedään käytännössä eteenpäin ja ongelmakohtiin saadaan parannuksia.   
  
Mitattava muutos kokeilun aikana on selkeästi Korson toimijaverkoston 
kaksisuuntaisen viestinnän määrä, verkoston yhteiset toiminnot ja tapahtumat 
Korsossa, foorumeiden väkimäärä sekä yhteisten aloitteiden määrä.   

  

Kokeilun tavoitteena vaikuttamisen kolmion kulmien 
Media – Demokratia - Lobbaus valloittaminen   
  

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



3 
 
  

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.   
  

KUVA:  

  

  

Yhteisöfoorumit ja toimijasopimukset verkostomallin 
visuaalisen kuvaamisen ja dokumentoinnin apuna  
  

Kokeilun aikana Korson Kyläneuvoston toimitus organisoi kolme 
yhteisöfoorumia korsolaisten järjestöjen ja seurojen sekä muiden toimijoiden 
kanssa, missä pohditaan verkostomallin yhteistä toimijuutta, kahdensuuntaisen 
vuorovaikutteisen viestinnän relevantteja sisältöjä sekä yhteisten aloitteiden hyötyä 
ja vaikuttavuutta. Jokainen korsolainen toimija pyritään saamaan mukaan 
vähintään yhteen yhteisö- ja työfoorumiin. Tavoitteena on myös luoda kevyt 
sopimusmalli, millä toimija sitoutuu mukaan verkostoon sekä verkoston 
kaksisuuntaiseen viestintään ja yhteisten tapahtumien organisoimiseen.   
  
Foorumeissa käydään läpi myös Kyläneuvoston kolme vaikuttamisen kulmaa eli 
Media, Demokratia ja Lobbaus sekä eri toimijoiden mahdollisuudet ja toiveet 
osallistua koko Korson hyvinvointiverkoston toimintaan.   
  
Kokeilun ehkä merkittävin ansio on kerätä ja dokumentoida tietoa Korson 
alueen toimijoista ja vastuullisista eri alueiden ja toimintojen Vantaan 
kaupungin virkamiehistä. Tavoitteena on piirtää paitsi kaikkien toimijoiden 
sosiogrammi tai visualisoida verkostokuva, mihin liitetään eri alueista vastaavat 
Vantaan kaupungin toimijat virkamiehet, lautakunnat ja luottamushenkilöt.   
Visuaalisen verkostokuvan avulla korsolaisten Kyläneuvostolle lähettämien 
aloitteiden ja ideoiden toteuttaminen helpottuu huomattavasti, koska aloitteet 



4 
 

voidaan välittömästi lähettää asioista vastaaville Vantaan kaupungin toimielimille 
tai suoraan virkamiesten pöydille. Näin opitaan käytännössä ja kerätyn tiedon ja 
visualisoinnin avulla vaikuttamisen nopeat ja suorat linjat korsolaisessa 
kontekstissa. Visualisoitu verkostomalli auttaa myös kaupungin virkamiehiä 
kysymään oikeilta korsolaisilta toimijoilta mielipiteitä esimerkiksi eri yksiköiden 
toiminta ja taloussuunnitelmiin.   
  

Tuloksia arvioidaan kvantitatiivisilla mittareilla  
  

Kokeilun tuloksia voidaan arvioida  
- korsolaisten eri toimijoiden osallistumisprosentilla Korson hyvinvointiverkoston 
foorumeihin ja muuhun toimintaan,  
- Korson Kyläneuvoston ja toimijoiden välisten yhteistyösopimusten määrällä 
(jokaisen kanssa pyritään solmimaan yhteistyösopimus), sekä  
- korsolaisten tuottamien aloitteiden määrällä sekä niiden onnistumisprosentilla.  
 
Lisäksi voidaan mitata kahdensuuntaisen vuorovaikutteisen viestinnän määrää 
Korson Kyläneuvoston uutiskirjeiden, palautteiden sekä toimijoiden 
verkostoviestinnän avulla. Lisäksi voidaan arvioida vuosittaiset yhteistyön 
tuottamien tapahtumien luku sekä korsolaisten osallistumismäärät.   
Visualisoitu ja valmis korsolaisten toimijoiden verkostomalli on valmistuessaan 
myös itsessään merkittävä kokeilun tulos.   

  

Toteutuksen päävaiheet  
  

Ensimmäisessä vaiheessa luodaan Korson Kyläneuvoston toimituksen rakenne 
kokeilun edellyttämälle tasolla. Joulukuussa 2022 perustetaan Korson 
Kyläneuvoston tuki ry, mikä mahdollistaa mm. rahaliikenteen kokeilun aikana.   
Samaten valitaan puolueiden valitsemista Korson Kyläneuvoston toimituksen 
jäsenistä kyvykkäät henkilöt Kyläneuvoston päätoimittajan, yhteisömanagerin 
ja aloitekoordinaattorin tehtäviin kokeilun ajaksi 5 kk ja toivon mukaan koko 
vuodelle 2023. Lisäksi Korson Kyläneuvoston toimitusta vahvistetaan puolueiden 
valitsemilla varsinaisten edustajien varajäsenillä.   
  

Toisessa vaiheessa joulu - helmikuussa nämä henkilöt eli päätoimittaja, 
yhteisömanageri ja aloitekoordinaattori aloittavat täyden työn näillä kolmella 
digitaalisen vaikuttamisen vastuualueella.  
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MEDIA   
päätoimittaja 

 

  

   

DEMOKRATIA   LOBBAUS  
Aloitekoordinaattori   Yhteisömanageri 
    

 PÄÄTOIMITTAJA – Median kulma  

  

Päätoimittajan tehtäviin kuuluu Korson Kyläneuvoston verkkosivuston 
www.korsonkylaneuvosto.fi sisältötuotanto, uutisointi, tapahtumien raportointi, 
aloitteiden esittely ja seuranta, jäsenhankinta, kokousten esityslistat ja pöytäkirjat 
sekä ennen kaikkea kokeilun aikana kaksisuuntaisen viestinnän kehittäminen 
Korson toimijaverkostolle. Siihen kuuluvat siis kaikki Korsossa toimivat puolueet, 
korsolaiset luottamushenkilöt sekä korsolaiset järjestöt ja seurat.   
Päätoimittajan tehtäviin kuulu myös yhteydenpito korsolaisiin medioihin kuten 
Korso-lehteen, Vantaan Sanomiin sekä alueen some kanaviin ja Kyläneuvoston 
tapahtumien jakamiseen näillä kanavilla.   

http://www.korsonkylaneuvosto.fi/
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 YHTEISÖMANAGERI – Lobbauksen kulma  

  

  

Yhteisömanagerin tehtäviin kuuluu rakentaa siltaa eri korsolaisten toimijoiden 
välille. Näitä toimijoita on yhteensä noin 40 Korsossa ja näissä jäseniä arviolta 
3000. Verkoston kuvaaminen ja jäsenmäärien selvittäminen on yksi 
yhteisömanagerin tehtävistä. Yhteisömanageri luo myös toimijoiden ja Korson 
Kyläneuvoston väliset yhteisösopimukset, missä toimija sitoutuu 
kahdensuuntaiseen verkostoviestintään sekä yhteisiin tapahtumiin ja foorumeihin 
Korsossa. 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.   
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ALOITEKOORDINAATTORI – Demokratian kulma  

  

  

Korson Kyläneuvoston aloitekoordinaattorin tehtävänä on 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. Vuoden 2023 alusta 
aloitteita voidaan tehdä myös Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen 
luottamuselimille ja virkamiehille. Aloitteiden eteneminen, seuraaminen ja 
menestystarinoitten esiin nostaminen on myös aloitekoordinaattorin työnä. 
Viestinnässä häntä auttaa Kyläneuvoston päätoimittaja. 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.   

  

Kolmannessa vaiheessa maalis- huhtikuussa 2023 nämä vaikuttamisen eri kulmat 
ovat Korsossa toiminnassa ja stimuloivat sekä Korson digitaalisen 
aluedemokratiamallin että koko korsolaisen totaalidemokratiamallin verkostomaista 
toimivuutta. Nämä luovat yhdessä monipuolista hyvinvointia, yhteenkuuluvuutta ja 
osallisuutta koko Korsoon.  
 

Samalla kokeilun yhteydessä pyritään mallintamaan geneerinen ja siten 
monistettava digitaalinen aluedemokratiamalli, missä edustuksellinen 
demokratia saa voimaa ja vireyttä parademokratian toimijoista – verkostomalli, 
missä ei vain politiikan keinoin hoideta yhteisiä asioita, vaan kaikkien alueen 
toimijoiden yhteistyöllä luodaan aitoa yhteisöllisyyttä ja parempaa tulevaisuutta 
koko alueelle – ja tässä tapauksessa Korsolle.   
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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.   
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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 153 jäsentä sekä 43 
uutiskirjeen tilaajaa. Samaten pyritään aktivoimaan kaikkia korsolaisia, joita 
yhteensä koko Korson suuralueella on noin 30 000 henkeä.   
  

Sitra Lab 4 – Korson Kyläneuvoston kokeilun 
rahoitustarve   
  

OSTETUT PALVELUT 12 000e  
- yhteisömanageri 10 h /vko = 40 h/kk a 20 e = 800 x 5 kuukautta = 4000 e  
- päätoimittaja 4000 e  
- aluekoordinaattori 4000 e   
  
MATKAKUSTANNUKSET 900 e  
  
AINEET JA TARVIKKEET 400e  
 MUUT KUSTANNUKSET 5600 e  
- Korson hyvinvointialuefoorumi 1200  
- Korson yritysfoorumi 1200  
- markkinointikulut 1400 e  
- Vaikuttamistaidot kurssin kouluttajakulut 6 x 300 = 1800 e  
  
KAIKKI YHTEENSÄ 18 900 e  
Suunnitelmassa harjoitellaan myös vaikuttavuuslähtöisen kokeilun suunnittelua. 
Rakenne tukee myös Sitra Lab 4 –muutosohjelman vaikuttavuuden arviointia.  
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