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www.korsonkylaneuvosto.fi 
 
KORSON KYLÄNEUVOSTON YLEISKOKOUS 3 / 2021  

TEAMS ti 21.9.2021 KLO 18 – 20.00 
Läsnä 14 Korson Kyläneuvosto jäsentä.  

 
 

PÖYTÄKIRJA 

 
1. pj. Merja-Liisa Vasarainen Kok avasi kokouksen 18.03.  
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.  
Vahvistettiin kokouksen esityslista. 
 

2. KORSON KYLÄNEUVOSTOLLE SAAPUNEET ALOITTEET  
Korson Kyläneuvoston toimituksen jäsen Ritva Bäckström VAS esitteli lyhyesti vanhat 
aloitteet. Seitsemän vanhaa aloitetta ja toimenpiteet Kyläneuvoston II yleiskokouksen 
pöytäkirjassa https://www.korsonkylaneuvosto.fi/kokoukset/ .  

2.1. Metsolantorin vaaralliset rappuset korjattava 1 / 2021 
2.2. Rekolanpuron padon raivaaminen 2 / 2021  
2.3. Uudet raput Urpiaisentien bussipysäkiltä alas alikulkuun asemalle 3 / 2021 
2.4. Vierumäen lenkkipolun kunnostus 4 / 2021 

http://www.korsonkylaneuvosto.fi/
https://www.korsonkylaneuvosto.fi/kokoukset/
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2.5. Ankkapuiston julkinen vessa? 5 / 2021 
2.6. Korson keskustan bussipysäkin vaaralliset tiilet 6 / 2021 
2.7. Penkkejä vanhuksille Korson keskustaan 7 / 2021 
 
 

3. KORSON KYLÄNEUVOSTOLLE SAAPUNEET UUDET ALOITTEET  
Ritva Bäckström kertoi kokouksen uudet aloitteet ja antoi puheenvuoron kunkin aloitteen 
esittelijälle. 
Aloitteet esitelty www.korsonkylaneuvosto.fi palvelun etusivulla. 
 
 

3.1. Ankkalammen pato 8 / 2021 – Timo Jelekäinen SDP 

Timo Jelekäinen esitteli aloitteen: 
 

ALOITE 

ANKKALAMMEN PATO 
 

Korsolainen Mika Kuutti lähetti 23.5.2021 aloitteen Korson Kyläneuvostolle 

verkkopalvelun kautta nimellä Ankkalammen pato: 

 

”Hei. 

Ankkalammen pato Korsontien pohjoispuolella päästää lammen tyhjenemään hyvin 

nopeasti ja matala lampi näyttää silloin rumalta kun pohja tulee näkyviin. Padossa 

on kolme osaa. Ylikulkusillalta pohjoiseen katsoessa pato on oikealta hieman 

korkeampi, vasemmalta matala ja keskellä on juoksutusaukko, joka on matalin 

kohta.  

 

Lammen tyhjenemiseen on helppo ratkaisu. Korotetaan ns. vasen puoli yhtä 

korkeaksi kuin oikea. Tällöin juoksutusaukko päästää vettä tasaisesti edelleen 

Rekolanojaan ja mahdollisten tulvien aikaan vesi menee yli molemmin puolin, kuten 

ennenkin. Kalatkin pääsevät liikkumaan entiseen malliin juoksutusaukosta. Vesi vain 

viipyisi hieman pidempään lammella. Rekolanojaan laskisi vettä yhtä paljon, mutta 

tasaisemmin koko ajan. Korotus on jopa hyvin helppo tehdä, koska alla on tukevaa 

patorakennetta ja korotuksen määrä vain noin 25 cm. 

 

Hieno, paikallinen instituutio tämä Kyläneuvosto. 

 

Terv. Mika Kuutti 

http://www.korsonkylaneuvosto.fi/
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040 7400 383” 

 

 

Korson Kyläneuvoston toimitus on tutkinut asiaa ja kuvasi nykyisen padon 

rakenteen.  

 

 
 

Kuvassa voidaan todeta, että padon vasen puoli on alemmalla tasolla ja vesi ei 

valu olemassa olevasta aukosta pelkästään, vaan myös vasemmalta puolelta.  

Valumista voidaan estää korottamalla patoa kokonaisuudessaan tai sitten 
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korottamalla nykyistä vesiaukkoa. Tekniset yksityiskohdat selviävät, mikäli 

Vantaan kaupungin asiantuntijat tutkivat padon puutteet.  

 

Kuutin mainitsemaa matalaa rumaa lampea, missä pohja tulee näkyviin, eivät 

Korson Kyläneuvoston toimituksen jäsenet ole havainneet koko kesän aikana. 

Tosin ongelma on olemassa erityisesti pitempinä kuivina aikoina. Padon 

nostaminen saattaa myös johtaa Rekolanjoen kuivumiseen. Kaikesta 

huolimatta asia kannattaa tutkia. 

 

 

PÄÄTÖSEHDOTUS 

 

Korson Kyläneuvoston toimitus esittää, että aloite lähetetään Vantaan 

kaupungille palautusjärjestelmän kautta tutkittavaksi ja mahdollisia 

toimenpiteitä varten.  

 

PÄÄTÖS 

 

Korson Kyläneuvosto päätti lähettää aloitteen Vantaan kaupungille 

palautusjärjestelmän kautta tutkittavaksi ja mahdollisia toimenpiteitä 

varten.   
 

3.2. Leppäkorven uusi nuorten kuntoutuskeskus 9 / 
2021 – Jan Axberg KD 

Jan Axberg esitteli aloitteen: 
 

Leppäkorpeen suunniteltu päihdeongelmaisten nuorten tukiasuntola 
 

Asian ja ongelman kuvaus:  

Leppäkorpeen, Hukkapolku 6:een on suunnitteilla luhtitalotyyppinen kaksikerroksinen asuntola nuorille 

päihdekuntoutujille. Asiasta on järjestetty naapurien kuuleminen, jota kautta asia on tullut naapuruston 

tietoon. 

Asukkaiden huolena on, että: 

• Nuorille päihdekuntoutujille ei järjestettäisi Hukkapolku 6:ssa riittävää, heidän vaikean tilanteensa 

vaatimaa 24/7 tukea ja valvontaa 

• Isoa määrää päihderiippuvuudesta kärsiviä nuoria aiheuttaisi levottomuutta ja turvattomuutta nyt 

turvalliselle lähiympäristölle. 

• Liian suuret päihdeasumisyksiköt altistavat myös päihdekuntoutujat itse erilaisille välivallan teoille 

asukkaiden ja heidän vieraidensa välisten ristiriitojen vuoksi 
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• Asuntolan käyttötarkoitus on voimassa olevan kaavan vastaista. 

 

Asuntolan rakentamisen eteneminen: 

Asuntolan tilanne rakennusvalvonnan mukaan (vastaus saatu 17.9.2021) on se, että hakemus on pantu 

vireille, mutta toistaiseksi ei ole vielä toimitettu esim. suunnitelmia. 

Aloitteen tekijän esitys Korson kyläneuvostolle:  

Korson kyläneuvoston tulee ehdottaa, että Vantaan kaupunki tekisi selvityksen Familar-konsernin 

(asuntolaa suunnitteleva yritys) päihdeongelmaisten nuorten tukiyksiköiden hoidon onnistumisesta sekä 

haitoista ympäristölle. 

Selvityksen pohjalta on mahdollista arvioida tämän tyyppisten yksiköiden perustamisen 

tarkoituksenmukaisuus Vantaalle. Vaihtoehtona tarkasteltava kaupungin itse hallinnoimien pienempien 

yksiköiden perustaminen tarkoitukseen sopiville alueille. Pientaloalue ei välttämättä ole paras tällaiseen 

toimintaan. 

Alkuperäisen idean lähettäjän sähköposti: mikko_ruoska@hotmail.com 

Idean muokkasi aloitteeksi kyläneuvoston käsittelyyn jan_axberg@hotmail.com 

 

PÄÄTÖSEHDOTUS 

Korson kyläneuvoston toimitus esittää, että Korson kyläneuvosto jättää asian pöydälle seuraavaan 

kokoukseen ja selvittää hankkeen mahdollisen etenemistilanteen ennen sitä. Mikäli hanke on 

edennyt, tehdään tuolloin päätös tilanteeseen parhaiten sopivista toimenpiteistä. 

PÄÄTÖS 

Korson Kyläneuvosto päätti monipuolisen ja kiivaankin keskustelun jälkeen jättää asian pöydälle 

seuraavaan kokoukseen ja selvittää hankkeen mahdollinen etenemistila ennen sitä. Mikäli 

hanke on edennyt, tehdään tuolloin päätös tilanteeseen parhaiten sopivista toimenpiteistä. 

 

 

3.3. Kirjastojen koneet laajempaan käyttöön 10 / 2021 – 
Ari Tammi SDP 

Ari Tammi esitteli aloitteen: 
 

KIRJASTOJEN KONEET LAAJEMPAAN KÄYTTÖÖN  

 

Korsolainen Jarmo Laine on tehnyt Kyläneuvoston verkkosivuilla 14.6.2021 seuraavan aloitteen: 

 

Hei! 

 

Juttelin siinä Korson torilla … joku päivä sitten tietokoneiden käytöstä Lumon kirjastossa. 

 

mailto:mikko_ruoska@hotmail.com
mailto:jan_axberg@hotmail.com
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Ajattelin, että olisi hyvä, jos olisi tietokoneita useampia kirjastossa ja niitä voisi käyttää 3-5 tuntia 

erilaiseen kirjoitus työhön, tutkimuksen tekoon, viranomaispapereiden tekoon ja lähetykseen ym. Voisi 

tehdä tutkimusta kirjastossa, missä olisi kirjallisuuden käyttö- ja tulostus- ja skannausmahdollisuus tai 

joku vois tehdä sukututkimusta, kirjoittaa romaaneja , muistelmia ym. 

 

On ihmisiä, joilla ei ole kotona tietokonetta tai ei ole tulostus- ja skannausmahdollisuutta, joilla ei ole 

taloudellista mahdollisuutta niihin tai on luottohäiriöitä ym. 

 

Jotta tasa-arvo toteutuisi myös taloudellisten ja sivistyksellisten seikkojen alueella, niin mielestäni pitäisi 

olla tietokoneiden käyttöön laajempi mahdollisuus verovaroin ylläpidettävän kirjaston piirissä. 

 

Terveisin 

Jarmo Laine 

 

FAKTAT 

 

Korson kirjastossa on käytössä kahdenlaisia koneita asiakkaan käyttöön.  

Pöytäkoneet on tarkoitettu suhteellisen lyhytaikaiseen käyttöön eli 15-30 minuuttia kerrallaan.  

Lumon kirjastossa saa myös kannettavia tietokoneita (8 kappaletta), joita voi saada omaan käyttöön ja 

käyttöaika on maksimissaan kaksi tuntia kerrallaan.  

Lisäksi asiakas voi varata https://varaamo.vantaa.fi/  palvelusta Lumon kirjaston 

asiakasneuvotteluhuoneen samaten kahdeksi tunniksi, minne myös kannettavan voi viedä ja tehdä 

tutkimusta tai muuta työtä rauhassa.  

 

Kahden tunnin koneen käyttöoikeus ja rauhallisen tilan varaamismahdollisuus toteuttavat osittain Jarmo 

Laineen toivoman kirjaston koneiden laajemman käyttöoikeuden. Laineella oli alun perin tiedossa vain tuo 

lyhytaikaisempi tietokoneen käyttömahdollisuus.   

 

Näin ollen aloite ei Korson Kyläneuvoston toimituksen mielestä anna tällä kertaa aihetta laajempaan 

käsittelyyn.  

 

PÄÄTÖSEHDOTUS  

Edellä mainitun perusteella Korson Kyläneuvoston toimitus katsoo, että aloitteentekijän 

mainitsema puute kirjastojen koneiden käyttöajan pidentämisestä ja sen tuomasta 

mahdollisuudesta laajempaan esimerkiksi tutkijakäyttöön on selvityksen mukaan jo osittain Lumon 

kirjastossa mahdollista. Eli tietokoneen ja rauhallisen tilan voi jo nykyisin saada käyttöönsä jopa 

kahdeksi tunniksi kerrallaan. Tämän vuoksi tämä aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. 

Päätös lähetetään aloitteen tekijälle tiedoksi.  

PÄÄTÖS 
Korson Kyläneuvosto katsoo, että aloitteentekijän mainitsema puute kirjastojen 
koneiden käyttöajan pidentämisestä ja sen tuomasta mahdollisuudesta laajempaan 
esimerkiksi tutkijakäyttöön on osittain Lumon kirjastossa jo nyt mahdollista. 
Tietokoneen ja rauhallisen tilan voi jo nykyisin saada käyttöönsä jopa kahdeksi 
tunniksi kerrallaan. Tämän vuoksi tämä aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.  
 
Päätös lähetetään aloitteen tekijälle tiedoksi sekä myös Lumon kirjastolle tiedoksi 

https://varaamo.vantaa.fi/
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sekä toiveen kera, että kirjasto voisi selkeästi viestiä näistä tietokoneiden 
käyttöajoista ja tilan varausmahdollisuuksista korsolaisille.  

3.4. Korsoon kirsikkapuisto 11 / 2021 – Jan Axberg 

 
Jan Axberg esitteli aloitteen: 

Kirsikkapuisto Ankkalammelle 
 

Ankkalammen kunnostus on edennyt hienosti ja puisto alkaa saada muotoaan. Puisto on tärkeä keidas 

korsolaisille ulkoilijoille ja liikkujille. 

Kirsikkapuistot ovat suosittuja erityisesti kirsikkapuiden kukkimisen aikaan ja sosiaalisen median kanavat 

täyttyvätkin ihmisten niistä ottamista valokuvista. 

Korsossa on Lumon vieressä muutamia kirsikkapuita, mutta uudistettu Ankkapuisto tarjoaisi hyvän miljöön 

laajemman puiston perustamiseen. Sopiva alue kirsikkapuistolle voisi olla tämä alue: 

 

 

Tämän tyyppinen puistoelementti nostaisi Ankkapuiston arvoa entisestään ja toimisi myös hyvänä tekijänä 

Korson alueen mielikuvan kehittämisessä 

Alkuperäisen idean lähettäjän sähköposti: autio.hannele@gmail.com 

Idean muokkasi aloitteeksi kyläneuvoston käsittelyyn jan_axberg@hotmail.com 

 

PÄÄTÖSEHDOTUS 

Korson kyläneuvoston toimitus esittää, että Korson kyläneuvosto hyväksyisi ehdotuksen ja 

lähettäisi aloitteen eteenpäin kaupungille. 

 

PÄÄTÖS 

Korson Kyläneuvosto päätti lähettää aloitteen Vantaan kaupungille palautusjärjestelmän kautta 

mahdollisia toimenpiteitä varten.  

mailto:autio.hannele@gmail.com
mailto:jan_axberg@hotmail.com
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3.5. Uimavalvoja Leppäkorven uimapaikalle 12 / 2021 – 
Ritva Bäckström VAS 

Ritva Bäckström esitteli asian: 
 
ALOITE 

UIMAVALVOJA LEPPÄKORVEN MAAUIMALAAN 

 

Korson Kyläneuvostolle on saapunut verkkosivuston kautta 30.6.2021 seuraava Ritva Bäckströmin 

lähettämä aloite: 

 

Päivämäärä: 30.06.2021 10:56  

Asian otsikko: Uimavalvoja Leppäkorven maauimalaan 

”Kerro mikä asia pitää korjata ja miksi?:  

Leppäkorven maauimala on kesäisin tärkeä keidas korsolaisille. Olemme kiitollisia kaupungille, joka 

on juuri uusinut suihkun ja laittanut alueen muutenkin hyvään kuntoon. Kauniina päivinä siellä on 

paljon lapsiperheitä uimassa ja viettämässä aikaa. Maauimala on kesäisin monille lapsille ainoa 

kohtuuetäisyydellä oleva uimapaikka, ja siellä käy paljon kouluikäisiä lapsia uimassa myös ilman 

huoltajia. 

Kesäkuun puolivälissä maauimalassa tapahtui surullinen onnettomuus, jossa 9-vuotias lapsi 

hukkui. Jotta tällaisilta tapauksilta vältyttäisiin jatkossa, esitän, että kaupunki järjestää 

Leppäkorven maauimalaan uimavalvonnan kesäkuukausiksi.”  

rbritvabackstrom@gmail.com 

 

Korson Kyläneuvoston toimitus on perehtynyt aloitteen sisältämään asiaan. Leppäkorven 

uimapaikan surullinen hukkumistapahtuma järkytti laajalti korsolaisia viime kesänä. Asiasta käytiin 

pitkään keskustelua sosiaalisessa mediassa.  

 

Korson Kyläneuvoston toimitus katsoo, että aloitteen ehdotus on varsin perusteltu. Kaupunki 

voinee hyvin työllistää kesäajaksi nuoria valvomaan Leppäkorven uimapaikan lapsia, huolehtimaan 

järjestyksestä sekä siitä, että vastaavaa ei enää kaupungin uimapaikalla tapahdu.  

 

PÄÄTÖSEHDOTUS  

Korson kyläneuvoston toimitus esittää, että kaupunki järjestää Leppäkorven maauimalaan 

uimavalvonnan kesäkuukausiksi.  

PÄÄTÖS 

Korson kyläneuvosto päätti esittää Vantaan kaupungille, että kaupunki järjestää Leppäkorven 

maauimalaan uimavalvonnan kesäkuukausiksi.  

mailto:rbritvabackstrom@gmail.com
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3.6. Korson asematunnelin aikataulunäytöt takaisin 
toimintaan 13 / 2021 – Timo Jelekäinen 

 
ALOITE 
KORSON ASEMATUNNELIN AIKATAULUNÄYTÖT 
TAKAISIN TOIMINTAAN! 

Jiri Mäntysalo on lähettänyt Korson Kyläneuvostolle verkkosivuston kautta aloitteen 
13.7.2021.  
 
Asian otsikko  
Korson asematunnelin aikataulunäytöt takaisin toimintaan! 

Kerro mikä asia pitää korjata ja miksi?  
”Näytöt, joiden tarkoitus on kertoa viimeisimpien bussivuorojen kulusta ja aikatauluista, 
ovat olleet pimeinä Korson asematunnelissa ainakin helmikuusta lähtien. Toimimattomat 
aikataulunäytöt ovat yksinkertaisesti huonoa infranhoitoa, joka pitää korjata. 

Aikataulunäyttöjä ei ole alun perin asennettu turhan takia, vaan myös bussiaikatauluista 
kertovilla näytöillä on sama tärkeä tehtävä kuin juna-asemien näytöillä. Korson 
asematunnelissa näytöillä on iso merkitys etenkin siksi, että tunnelin kautta kuljetaan 
monesti junalta bussille. Ajantasaisen tiedon saaminen näytöiltä on oleellista. Silloin 
älypuhelinta käyttävien ei tarvitsisi tarkistaa aikatauluja joka kerta HSL-sovelluksesta, 
jonka reittioppaan ja lipun toimivuuden kanssa on muutenkin toistuvia ongelmia. Lisäksi 
pitää ottaa huomioon kaikki ne joukkoliikenteen käyttäjät, jotka eivät käytä sovellusta. 

Edellytän Korson asematunnelin aikataulunäyttöjen käyttöönottoa tai tarvittaessa 
korjaamista viipymättä. Nykyisellään näyttöjen toimimattomuus on selkeä puute ja 
huononnus kaupunki-infraan. 

Jiri Mäntysalo” 

Korson Kyläneuvoston toimitus on perehtynyt asiaan ja tarkistanut Korson asematunnelin 
näytöt kolmeen eri kertaan ja todennut, että näytöt ovat kunnossa ja ajan tasalla. Aloite on 
toki perusteltu siltä osin, että näyttöjen tulee todella olla kunnossa, mutta näillä näkymin ne 
myös toimivat ja mahdollisesti Mäntysalon havainnon aikaan niissä on ollut väliaikainen 
toimintahäiriö.  
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PÄÄTÖSEHDOTUS 

Korson Kyläneuvoston toimitus esittää selvityksen perusteella, että asia ei anna tällä 
kertaa aihetta muihin toimenpiteisiin. Päätös lähetetään asianomaiselle tiedoksi.  

PÄÄTÖS 
Korson Kyläneuvoston päätti, että asia ei anna toimenpiteisiin. Päätös lähetetään 
asianomaiselle tiedoksi.  

 
 

 
3.7. Penkki Jokivarrentielle 14 / 2021 – Ari Tammi SDP 

 
Ari Tammi esitteli aloitteen. 

ALOITE 

JOKIVARREN JOENVARTEEN PENKKI EVÄSPAIKAKSI 

 

Korson Kyläneuvostolle on verkkosivujen kautta lähetetty 27.7.2021 aloite, joka 

koskee penkin saamista Jokivarrentien joenvarteen. Aloitteen lähettäjä on Mira 

Sten ja aloite on kirjattu seuraavaan muotoon: 
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Asian otsikko:  

Jokivarrentien joenvarteen penkki, eväs paikka 

Kerro mikä asia pitää korjata ja miksi?:  

Vantaan kaunista joenvartta pitää voida hyödyntää laajemmin. Nikinmäessä 

Jokivarrentien/ lahdentien vieressä kulkee joenvartta pätkä kävelytietä. Matkan 

varrella ei ole yhtään levähdys/ oleskelu paikkaa. Alueelle olisi hyvä saada 

rakennettua kohta, jossa voisi istuskella. Joenvarsi on myös vesakoitunut, joten 

penkin ympäristö tulisi maisemoida. 

Lähettäjän sähköposti: mira.sten@elisanet.fi 

Korson Kyläneuvoston toimitus on perehtynyt asiaan. Kyseinen kävelytie 

Lahdentien ja Keravanjoen itäpuolella Leppäkorventien ja Ravuntien välissä on 

suhteellisen pitkä, noin kaksi kilometriä ja penkin paikkaa ei tarkemmin ole 

aloitteessa määritelty. Penkki tai mahdollisesti kaksikin penkkiä voitaisiin reitille 

toki laittaa.  

Alue näkyy tässä kuvassa: 
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TOIMENPIDE-EHDOTUS 

Korson Kyläneuvosto toimitus esittää, että aloite lähetetään Vantaan 

kaupungille tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten. 

 

PÄÄTÖS 

Korson Kyläneuvosto päätti, että aloite lähetetään palautejärjestelmän kautta 

Vantaan kaupungille tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä. 

 

3.8. Otavantien nopeusrajoittimet 15 / 2021 – Jussi 

Järvinen Kesk 

Jussi Järvinen esitteli aloitteen. 

ALOITE 

OTAVANTIEN YLINOPEUDET KURIIN 

Korsolainen Jussi on lähettänyt Korson Kyläneuvostolle verkkopalvelun kautta 

aloitteen Otavantien ylinopeudet kuriin: 

”Hei! Tein Facebookissa aloitteen Otavantiellä rehottavien ylinopeuksien suhteen. 

Alueella kulkee paljon lapsia, suojateitä on useita ja nopeudet kuitenkin usein reilusti 

yli sallitun. Aloite sai paljon kannatusta (n. 150 tykkäystä), ja moni kommentoija 

vahvisti tilanteen. Onnettomuuksia on myös tapahtunut. Kommentoijat kehottivat 

kääntymään mm. Kyläneuvoston tai suoraan Vantaan kaupungin puoleen. 

Saisiko tällä aloitteella vauhtia asioihin? 

https://www.facebook.com/groups/8382801140/posts/10158976519361141 ” 

Korson Kyläneuvoston toimitus on pohtinut asiaa ja toteaa että Otavantiellä on 

varsinkin iltaisin runsaasti autojen ylinopeutta. Kysymys kuuluu – millä keinoilla tämä 

ylinopeus saataisiin parhaiten kuriin? 

Otavantiellä on kuitenkin kummallakin puolen jalkakäytävät ja pyörätiet. Myös 

suojateitä Otavantien ylittämiseen on säännöllisesti. Tämän vuoksi erilliset töyssyt tai 

https://www.facebook.com/groups/8382801140/posts/10158976519361141
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vastaavat hidasteet eivät välttämättä sovellu ja ole siten ole paras ratkaisu 

ylinopeuden laskemiseen. Yhtenä keinona autoilijoitten kaasujalan hillitsemiseen voisi 

olla poliisin valvontakameran asentaminen Otavantien molemmin puolin.  

 

PÄÄTÖSEHDOTUS 

Korson Kyläneuvoston toimitus esittää, että aloite lähetetään Vantaan 

kaupungille palautejärjestelmän kautta tutkittavaksi ja mahdollisia 

toimenpiteitä varten. 

PÄÄTÖS 

Korson Kyläneuvosto päätti, että aloite lähetetään Vantaan kaupungille 

palautejärjestelmän kautta tutkittavaksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten. 

 

4. KORSOLAISTEN MENESTYS KUNTAVAALEISSA JA UUDET 
KORSOLAISET LUOTTAMUSHENKILÖT 

 
Korson kyläneuvoston sivuille on tehty lista korsolaisista luottamushenkilöistä ja lista 
täydentyy kun saadaan uutta tietoa toimituksen jäseniltä eri puolueitten paikoista 

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

Nämä toimielimet kirjataan 

- kaupunginhallitus  
- kaupunginvaltuusto 
- lautakunnat 
- muut toimielimet 

PÄÄTÖSEHDOTUS 
Merkitään tiedoksi.  

PÄÄTÖS 
Merkittiin tiedoksi.  

 

5. KORSON KYLÄNEUVOSTON JA UUSIEN KORSOLAISTEN VANTAAN 
KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TAPAAMINEN  

 
Asian esittely ja keskustelu.  
 

EHDOTUS 

Pyritään järjestämään tapaaminen ti 26.10.2021 klo 18 TEAMS, tai jos mahdollista 
kasvotusten – niin korsolaiset vaikuttajat tulevat tutuiksi.  

Asialistalla Vantaan kaupungin eri luottamuselinten esittelyä ja tehtäväkuvia ja korsolaisten 
luottamushenkilöiden tavoitteita.  

https://www.korsonkylaneuvosto.fi/korson-luottamushenkilot/
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Keskustellaan yhdessä ja tutustutaan korsolaisiin luottamushenkilöihin ja Korson 
Kyläneuvoston jäseniin.  

Kyläneuvoston jäsenet kirjoittivat näin halustaan vaikuttaa: 

”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.” 

 

PÄÄTÖS 

Järjestetään Korson Kyläneuvoston ja korsolaisten luottamushenkilöiden tapaamisen 
kasvotusten Korson asukastilassa Korsontie 2, ti 26.10.2021 klo 18.30 – 20.30.  
Korsolaiset luottamushenkilöt pyritään saamaan esittelemään omaa luottamustointaan.   

 

6. KORSON ALUEDEMOKRATIAHANKKEEN TOIMITUKSEN 
VAHVISTAMINEN  

– Jan Axberg KD. 
Puolueet ovat valinneet korsolaiset toimituksen jäsenet. Toimitusta voidaan täydentää 
tarpeen mukaan. Vihreiden edustajan luovuttua perhesyistä toimituksen jäsenyydestä 
hänen tilalleen on valittava uusi korsolainen Vihreitten edustaja.  
 
 
EHDOTUS: 

Nykyinen Korson Kyläneuvoston toimitus 
SDP – Timo Jelekäinen, Ari Tammi päätoimittaja 
KOK – Merja-Liisa Vasarainen 
PS – Markku Naumanen 
Kesk – Jussi Järvinen  
KD – Jan Axberg 
VIHR – Annukka Majanto 
VAS – Ritva Bäckström 
täydennetään Vihreitten ehdokkaalla  
 
 
 
PÄÄTÖS: 
Jätetään pöydälle seuraavaan kokoukseen.  

 

7. KORSON KYLÄNEUVOSTON JA TULEVA HYVINVOINTIALUEIDEN 
VAALIT 23.1.2022 – sote vaalit 

– Jussi Järvinen, Keskusta 
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Saattaisi olla hyvä käydä myös yhteistä korsolaisten etua tavoittelevaa vaalikampanjaa, 
jonka pääteemana olisi Korsolainen – äänestä korsolaista.  

 
PÄÄTÖSESITYS 

- järjestetään yhteinen korsolaisten oma vaalikampanja  
 - kaikki puolueet mukana 
- motto:  

Korsolainen äänestä  
hyvinvointialueen vaaleissa korsolaista.  

Katso ehdokkaat www.korsonkylaneuvosto.fi  

- markkinointi – verkostot, some, printti, Korso -lehti 

PÄÄTÖS 

Siirretään seuraavaan kokoukseen.  

 

8. KORSON KYLÄNEUVOSTON NETTISIVUT – Päätoimittaja Ari Tammi, SDP 

- www.korsonkylaneuvosto.fi 

- palautetta sivustosta – Kyläneuvoston jäsenet 

- sisällöt 

- vaikuttamiskoulu  
 

PÄÄTÖS 
Merkittiin sivuston esittely tiedoksi.  

 

9. ILMOITUSASIAT 

- Vantaan kaupungin ja Korson Kyläneuvoston tapaamiset, seuraava 5.10.2021 

- Elojuhlien siirto keväälle Floran päivän kevätjuhliksi 2022 

- Vantaan kaupungin osallisuusohjelma ja osallistuva budjetointi Mikkolassa 

 

10. MUUT ASIAT  

Keskusteltiin erinäisistä asioista. Päätösehdotuksia ei tehty.  

 
11. SEURAAVA KOKOUS? 

   Seuraava kokous päätettiin pitää tiistaina 26.10.2021 klo 18.30 alkaen Korson 
asukastilassa. 

http://www.korsonkylaneuvosto.fi/
http://www.korsonkylaneuvosto.fi/
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12.  KOKOUKSEN PÄÄTÖS 
 
Kokouksen pj. Merja-Liisa Vasarainen Kok päätti kokouksen klo 20.03.  

 

 

 
 
 
 


