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www.korsonkylaneuvosto.fi 
 

KUTSU 

 
TERVETULOA 

KORSON KYLÄNEUVOSTON YLEISKOKOUKSEEN 4 / 2021  

TEAMS ti 23.11.2021 KLO 18 – 19.30 

 
 

Esityslista 

 
1. KOKOUKSEN AVAUS - pj. Mira Sten VIHR  

- edellisen kokouksen pöytäkirja.  

- kokouksen esityslistan vahvistaminen 
 
 
 

http://www.korsonkylaneuvosto.fi/
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2. KORSON KYLÄNEUVOSTOLLE SAAPUNEET UUDET ALOITTEET  
Ari ja Timo 

 
Seitsemän vanhaa aloitetta ja toimenpiteet Kyläneuvoston II yleiskokouksen pöytäkirjassa 
sekä aloitteet 8-16 ja toimenpiteet III yleiskokouksen pöytäkirjassa 
https://www.korsonkylaneuvosto.fi/kokoukset/  
 
Edellisessä yleiskokouksessa pöydälle jäi aloite: 
 

Leppäkorven uusi nuorten kuntoutuskeskus 9 / 2021 –Tilannekatsaus Jan Axberg KD 

17 / 2021 Roskakorien ilmeinen puute ärsyttää 

 
Päivämäärä: 19.10.2021 15:53 

Asian otsikko: Roskakorien ilmeinen puute ärsyttää 

Kerro mikä asia pitää korjata ja miksi?: 

Jonkun aloitteesta Metsolanpolun ja Minkkipolun risteykseen sekä Minkkitien 
ensimmäiseen kulmaan saatiin samanlaiset kauniit penkit kuin Ankkapuistossa on. Kiitos 
siitä, mutta miksi näiden viereen ei sijoitettu roskakoreja? Ihmiset istuvat penkeille 
syömään ja juomaan kaupasta ostamiaan eväitä ja kääreet ym. leviävät ympäristöön, 
koska roskikset puuttuvat. Saisikohan tätä kautta asian tiedoksi ja korjatuksi? 

Lähettäjän sähköposti: virtanenteikku@gmail.com 

PÄÄTÖSEHDOTUS 

Korson Kyläneuvoston toimitus ehdottaa, että aloite lähetetään Vantaan kaupungille 
palautejärjestelmän kautta tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten.  
Vantaan kaupungin vastaus tuodaan seuraavaan Kyläneuvoston kokoukseen.  

PÄÄTÖS 

 
 

18 / 2021 Rollaattoriliuska ei toimi Korson asemalla 
Kerro mikä asia pitää korjata ja miksi? Ria Böök 

Asematunnelista laiturille olevan liuskan uusiminen. Tällä hetkellä liuskan 
leveys on sellainen, että siinä ei saa työnnettyä rollaattoria ylös, koska 
rollaattorin leveys ei täsmännyt liuskan leveyteen. Ikävä ongelma hissin 
ollessa rikki ja rollaattorilla kulkija ei ihan helposti kävele toiseen päähän 
asemaa. 
PÄÄTÖSEHDOTUS 
Korson Kyläneuvoston toimitus lähetti aloitteen saman tien 

https://www.korsonkylaneuvosto.fi/kokoukset/
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toimenpiteitä varten Vantaan palautejärjestelmään 22.10.2021 ja siihen 
saatiin vastaus 8.11.2021.   
Saatu vastaus: 

8.11 klo 9:32 Hei, 

Kiitos palautteesta. Tarkistin kaupungin toimitilaisännöinnistä, jonka 
mukaan Korson aseman kunnossapidosta vastaa  

Rata -ja talohuolto RTH  Oy, ei siis kaupunki. 

Lähetin puolesta ja ilman yhteystietojanne palauteasian tiedoksi ja 
toimeksi RTH Oy:lle sähköpostitse.  

Jatkossa tästä asiasta ja muista aseman kunnossapitoasioissa voitte 
olla yhteydessä RTH Oy:öön, alla yhteystiedot: 

RTH Oy:n asiakaspalvelu, 09-726 0470, asiakaspalvelu@rthoy.com, 
Ystävällisin terveisin Oma Vantaa -palautetuki 

PÄÄTÖSESITYS 

Korson Kyläneuvoston toimitus esittää, että ollaan yhteydessä RTH 
OY:n asiakaspalveluun.  

PÄÄTÖS 

 

 
 
19 / 2021 Oikea ekopiste Peakfin Areenalle 
Päivämäärä: 19.10.2021 10:59 

Kerro idea ja perustele se:  
Tervehdys, Uusi alueen asukas, en tiedä siis onko oikea kanava mutta asian 
voi linkittää eteenpäin: 

Peakfin Areenan pihalla on ekopiste mutta se on nykyisellään aivan 
riittämätön. Esimerkki: Pahvi astiat oli täynnä viime viikon maanantaina ja 
lähetin e-mailia asiasta Dialokille (Yritys joka ylläpitää ko. pistettä) 

Keskiviikkona näin kun pisteellä oli auto tyhjentämässä säiliöitä. Kuitenkin jo 
saman viikon perjantaina säiliöt taas täynnä. (Säiliöt täyttyivät siis kahdessa 
päivässä!). Tämä sama meno jatkunut sen 10 kk, jonka olen alueella asunut. 

mailto:asiakaspalvelu@rthoy.com
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Hämmennystä on lisännyt se, että esimerkiksi metallinkeräyksen astian 
aukosta ei mahdu normaalit paistinpannut(!) Helsingin puolella tällaista 
ongelmaa ei ollut vaan astiassa oli iso aukko. En ymmärrä syytä, kun 
yritykselle maksetaan tuosta kerätystä metallista, niin luulisi että hekin 
haluaisivat maksimoida määrän. 

Kolmas esimerkki koskee muovin vastaanottoa, jota ei siis ole, vain 
MUOVIKASSIT otetaan vastaan. Tämä johtaa siihen että, ihmiset, jotka tuo 
muovia ko. pisteelle jättävät muovit sitten tuulen ja eläinten leviteltäviksi 
astioiden eteen pihalle. Kysyin tuostakin Dialokilta ja vastauksena sain, 
etteivät saa muovista maksua, niin ei kannata kierrättää. 

Asuin aiemmin Helsingin Paloheinässä ja vaikka alue oli asukasmäärältään 
Korsoa pienempi, oli alueella kaksi isompaa kierrätyspistettä. 

Terveisin 

Miska Hellgren 

PS. Kuten sanoin olen uusi alueella ja tämä on ensimmäinen "idea" niin 
voisiko joku vastata tähän viestiin ja kertoa onko tämä kanava oikea vai 
lähetänkö palautteen jonnekin muualle. Idean lähettäjän sähköposti: 
miska.hellgren@gmail.com 

 

PÄÄTÖSEHDOTUS 

Korson Kyläneuvoston toimitus esittää, että aloite lähetetään tiedoksi ja 
toimenpiteitä varten yritykselle, joka hoitaa Korson Urpiaisentie 11 
ekopistettä. Yrityksen nimi on RINKI Oy ja osoite https://rinkiin.fi/ . 

PÄÄTÖS 

 
20/2021 Keskustan julkisivukuvan parantaminen 
Päivämäärä: 19.11.2021 14:55 

ALOITTEEN OTSIKKO: Keskustan julkisivukuvan parantaminen 

ALOITTEEN KUVAUS JA PERUSTELUT: Korson aseman seutu on Korson 
kasvot junalla ohi kulkeville ja tällä hetkellä näkymä on vähintäänkin ankea. 
Erehdyksessä ohikulkija voi luulla, että koko Korso on hieman rapistunut ja 
unohdettu kyläpahanen. 

https://rinkiin.fi/
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TOIMENPIDE-EHDOTUS: Voisiko siihen parkkipaikan viereiseen 
seinään (Pintti pubin ym. talo) maalata vaikka muraalin? Mieluusti joku hillitty 
väritykseltään. 

Aloitteen tekijän sähköposti: kristiina.kalliomaki@gmail.com 

 

PÄÄTÖSEHDOTUS 

Tästä aloitteen sisältämästä asiasta on käyty yli 10 vuotta keskustelua korsolaisten 
poliitikkojen keskuudessa. Kuntavaaleissa asia oli esillä monen puolueen pääteemalistalla.  

Korson Kyläneuvoston toimitus esittää, että aloite lähetetään tiedoksi ja mahdollisia 
toimenpiteitä varten Vantaan kaupungille palautejärjestelmän kautta sekä tiedoksi ja 
mahdollisia toimenpiteitä varten korsolaisille Vantaan kaupungin luottamushenkilöille.  

 

PÄÄTÖS 

 

Aloite: 
Sillan kaiteet kevyen liikenteen väylällä 

21  / 2021 Päivämäärä:  
19.11.2021 15:00 

ALOITTEEN OTSIKKO:  
Sillan kaiteet kevyen liikenteen väylällä 

ALOITTEEN KUVAUS JA PERUSTELUT:  
Kävelyreitti Korsonojan (Rekolanojan) varressa Metsonkodilta 
Kulomäentielle. Siltojen kaiteet ovat kerrassaan kurjassa kunnossa. Rumat 
silmälle ja varmaankin kohta myös vaaralliset. 

TOIMENPIDE-EHDOTUS:  
Siltojen kaiteet peruskorjattaisiin ja maalattaisiin. 

Aloitteen tekijän sähköposti: kristiina.kalliomaki@gmail.com 

PÄÄTÖSEHDOTUS 

Korson Kyläneuvoston toimitus ehdottaa, että aloite lähetetään tiedoksi ja toimenpiteitä 
varten Vantaan kaupungille palautejärjestelmän kautta.  
Toimitus käy katsomassa paikan ja ottamassa valokuvia tilanteesta ennen aloitteen 
lähettämistä Vantaan kaupungille.  

PÄÄTÖS  



6 
 

 

PÖYDÄLLE JÄTETTY ALOITE 
9 / 2021  
Leppäkorven uusi nuorten kuntoutuskeskus  

Jan Axberg esittee 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 

• 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 keskustelee asiasta ja 
tekee esittelyn ja keskustelun perusteella asiasta päätöksen tilanteeseen parhaiten 
sopivista toimenpiteistä. 
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PÄÄTÖS 

 

 

3. KORSON KYLÄNEUVOSTON JA KORSOLAISTEN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 
TAPAAMINEN ti 26.10.2021 asukastilassa - Markku 
 
Tapahtuman kuvaus. Mitä mieltä tapahtumasta? Saapunut palaute.  

 

PÄÄTÖSEHDOTUS 

Keskustellaan tapahtumasta ja merkitään tiedoksi. 

 

PÄÄTÖS 

 

 

4. KORSOLAISET EDUSTAJAT VANTAAN KAUPUNGIN HALLINNOSSA 

- Merja-Liisa 
 
Korsolaiset luottamushenkilöt löydät parhaiten Kyläneuvoston sivuilta kohdasta KORSON 
LUOTTAMUSHENKILÖT https://www.korsonkylaneuvosto.fi/korson-luottamushenkilot/ . 
Kaupunginhallituksessa on kolme korsolaista edustajaa ja kaupunginvaltuustossa kuusi 
varsinaista ja neljä varajäsentä.  

 

 
 
Korsolaiset edustajat Vantaan kaupunginhallituksessa: 

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

Merkitään tiedoksi. 

 

PÄÄTÖS 

 

 

5. 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.  
 
 
PÄÄTÖSEHDOTUS 
Valitaan Mira Sten kyläneuvoston toimitukseen vihreitten edustajana.  
 

Nykyinen Korson Kyläneuvoston toimitus 
SDP – Timo Jelekäinen, Ari Tammi päätoimittaja 
KOK – Merja-Liisa Vasarainen 
PS – Markku Naumanen 
Kesk – Jussi Järvinen  
KD – Jan Axberg  
VAS - Ritva Bäckström 
VIHR – Mira Sten? 
 
PÄÄTÖS: 
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6. KORSON KYLÄNEUVOSTO JA HYVINVOINTIALUEIDEN VAALIT 

23.1.2022 – sote vaalit - Ritva 
 
Korson Kyläneuvoston toimituksen jäsen Ritva Bäckström alustaa aluevaaleista sekä 
hyvinvointialueiden tehtävistä.  
 
Saattaisi olla hyvä käydä myös yhteistä korsolaisten etua tavoittelevaa vaalikampanjaa, 
jonka pääteemana olisi Korsolainen – äänestä korsolaista.  

Tammikuussa 2022 järjestetään uudet vaalit eli Hyvinvointialueiden aluevaltuustovaalit. 
Puolueiden ehdokasasettelut ovat käynnissä ja ehdokkaat ja ehdokasnumerot 
vahvistetaan vasta joulukuun 23. päivä.   

• Ennakkoäänestys kotimaassa 12. – 18.1.2022.  

• Vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022.  

• Aluevaltuustot aloittavat työnsä 1.3.2022.  

”Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet 
valitaan aluevaaleilla. Vaalit ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset ja vaaleissa 
on yhtäläinen äänioikeus. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta. Aluevaalit 
toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa vuodesta 2025 lukien. Ensimmäiset 
aluevaalit toimitetaan kuitenkin erillisinä vaaleinaan sunnuntaina 23.1.2022. ” Lisätietoa 
https://vaalit.fi/aluevaalit .  
 
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuustoon valitaan 69 valtuutettua.  

Korson Kyläneuvosto keskusteli edellisessä yleiskokouksessaan mahdollisesta 
kampanjasta tyyliin 

KORSOLAINEN – ÄÄNESTÄ KORSOLAISTA 
 
YLE kokosi listan mistä kaikesta aluevaltuustot päättävät 
https://yle.fi/uutiset/3-12114191  
 

 
PÄÄTÖSEHDOTUS 

Korson Kyläneuvoston toimitus esittää, että puolueet hoitavat itse oman vaalikampanjansa. 
Kyläneuvosto mainostaa kuitenkin aluevaaleja teemalla: -  

 

Korsolainen äänestä  
hyvinvointialueen vaaleissa korsolaista.  

Katso ehdokkaat www.korsonkylaneuvosto.fi  

https://vaalit.fi/aluevaalit
https://yle.fi/uutiset/3-12114191
http://www.korsonkylaneuvosto.fi/


10 
 

Korsolaiset ehdokkaat listataan Kyläneuvoston verkkosivuille. Toimitus 
valmistelee markkinoinnin.  

 

PÄÄTÖS 

 

7. KORSON KYLÄNEUVOSTON JA VANTAAN KAUPUNGIN 
TAPAAMISET JATKUVAT - Timo 

 
Vantaan kaupungin ja Korson Kyläneuvoston toimitus tapaavat säännöllisesti ja 
keskustelevat aluevaikuttamisesta ja sen eri muodoista. Tapaamiset pidetään liki 
kuukausittain kuten ti 5.10.2021 ja ti 16.11. osoittavat. Kyläneuvostoa edustaa 
tapaamisessa aina osa Korson Kyläneuvoston toimituksen jäsenistä.   

Yhtenä keskusteluteemana on Korson Kyläneuvoston aluevaikuttamisen malli, mitä 
pyritään saamaan myös pilotiksi Vantaan kaupungin tulevaan osallisuusohjelmaan 2022 – 
2025, ja sen jälkeen yleiseksi alueosallistumisen malliksi koko Vantaalla.  

 

PÄÄTÖSESITYS 

Merkitään tiedoksi Vantaan kaupungin ja Korson Kyläneuvoston tapaamiset. 

 

PÄÄTÖS 

 

 

8. OSALLISTUVAN BUDJETOINNIN LÄPI MENNEET ALOITTEET 
MIKKOLASSA - Jussi 
 
Mikkolan osallistuvan budjetoinnin äänestys on päättynyt. Äänestämällä pääsi 
vaikuttamaan siihen, mihin 50 000 euroa käytetään Mikkolassa. Suunnitelmista 
toteutetaan eniten ääniä saaneet sen mukaan, mitkä mahtuvat käytettävissä olevaan 
rahasummaan. Teemana on lähiympäristön kehittäminen. Mikkolassa istutetaan kukkivia 
puita (10 000 €), hyönteisystävällinen kukkaniitty (3000 €) ja kukkia katujen varsille (3000 
€), järjestetään kyläjuhlat (5000 €) ja puistojumppaa (1000 €), lisätään roska-astioita 
kulkureiteille ja viheralueille (5000 €), lisätään penkkejä (8000 €) ja parannetaan 
katuvalaistusta (15 000 €). Mikkolassa oli esillä 22 eri suunnitelmaa, joista toteutukseen 
valittiin äänestyksessä nämä: 
 

• Kukkivia puita Mikkolaan (Ulkoinen linkki) (80 ääntä) 

• Pienempiä roskiksia kulkureiteille ja viheralueille (Ulkoinen linkki) (78 ääntä) 

• Lisää penkkejä (Ulkoinen linkki) (74 ääntä) 

• Hyönteisystävällinen kukkaniitty (Ulkoinen linkki) (69 ääntä) 

https://osallistuvavantaa.fi/p/3b8y9m4ghf8b
https://osallistu.vantaa.fi/processes/osbu-2021/f/20/budgets/4/projects/107
https://osallistu.vantaa.fi/processes/osbu-2021/f/20/budgets/4/projects/126
https://osallistu.vantaa.fi/processes/osbu-2021/f/20/budgets/4/projects/109
https://osallistu.vantaa.fi/processes/osbu-2021/f/20/budgets/4/projects/110
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• Mikkolan kyläjuhlat tai katufestarit (Ulkoinen linkki) (68 ääntä) 

• Kukkaistutuksia katujen varsille (Ulkoinen linkki) (66 ääntä) 

• Valaistuksen parantaminen Mikkolassa (Ulkoinen linkki) (65 ääntä) 

• Ulkojumppatuokioita (Ulkoinen linkki) (55 ääntä) 

Valitut ehdotukset toteutetaan vuoden 2022 aikana. Tutustu valittuihin ehdotuksiin 
tarkemmin osallistu.vantaa.fi-sivustolla. 
 
PÄÄTÖSESITYS 

Keskustellaan Mikkolan osallistuvan budjetoinnin asioista ja läpi menneistä aloitteista. 
Merkitään aloitteet tiedoksi.  
 
PÄÄTÖS 

 

 

9. KORSON KYLÄNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 2022 
Ari Tammi esittelee Korson Kyläneuvoston alustavan toimintasuunnitelman.  
 
PÄÄTÖSEHDOTUS 
Käsitellään ja hyväksytään vuoden 2022 Korson Kyläneuvoston 
toimintasuunnitelma. 

 

PÄÄTÖS 

 

 

10. MUUT ASIAT  
Keskustellaan alustavasti  
- helmikuussa 2022 pidettävästä Korson Kyläneuvoston ja järjestöjen 
välisestä tapahtumasta – virkamiehet mukaan? - Timo 
- 13.5. pidettävästä Floran päivän kyläjuhlista. Päätös järjestämisestä voidaan 
siirtää seuraavaan kokoukseen. 
- Korson Kyläneuvoston esittely Vantaan sosiaalidemokraattien 
puheenjohtajille 17.11.2021 - Timo 

 
11. KORSON KYLÄNEUVOSTON SEURAAVA KOKOUS? 

   
 
12.  KOKOUKSEN PÄÄTÖS 

https://osallistu.vantaa.fi/processes/osbu-2021/f/20/budgets/4/projects/128
https://osallistu.vantaa.fi/processes/osbu-2021/f/20/budgets/4/projects/106
https://osallistu.vantaa.fi/processes/osbu-2021/f/20/budgets/4/projects/131
https://osallistu.vantaa.fi/processes/osbu-2021/f/20/budgets/4/projects/104
https://osallistu.vantaa.fi/processes/osbu-2021
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