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KORSON ALUEDEMOKRATIAHANKKEEN
PERUSTAVA KOKOUS
TEAMS ti 23.3.2021 KLO 18

Läsnä 20 jäsentä.
Pöytäkirja
1.
Pj. Merja-Liisa Vasarainen KOK avasi kokouksen 18.04.
Osallistujat saivat esittäytyä CHATissa.
(pj. Timo Jelekäinen SDP estynyt, kuumeessa)
2. Hankkeen lopullisen nimen valinta.
Toimituksen jäsen Markku Naumanen PS esitteli asian.
Nimikilpailuun aluedemokratiahankkeen verkkosivuilla on tullut yli 50 ehdotusta.
Nimet sivustolla https://korson-valtuusto.webnode.fi/ .
Aluedemokratiahanketta valmistelevat ovat valinneet näistä nimistä
kolme parasta mahdollista nimeä
- Korson verkkovaltuusto
- Korson neuvosto
- Korson kyläneuvosto
ESITYS:
Valmisteleva kokous ehdottaa aluedemokratiahankkeen nimeksi Korson Kyläneuvosto.
Verkkosivujen osoitteeksi ehdotetaan www.korsonkylaneuvosto.fi .
PÄÄTÖS:
Korson aluedemokratiahankkeen nimeksi valittiin Korson Kyläneuvosto.
Korson aluedemokratiahankkeen nettiosoitteeksi valittiin www.korsonkylaneuvosto.fi

3. Korson aluedemokratiahankkeen toimitus
Kyläneuvoston toimituksen jäsen Jan Axberg KD esitteli asian.
Puolueet ovat valinneet korsolaiset toimituksen jäsenet. Toimitusta voidaan täydentää
tarpeen mukaan. Käytiin keskustelu toimituksen roolista ja tehtävistä.
EHDOTUS:
SDP – Timo Jelekäinen,
KOK – Merja-Liisa Vasarainen
PS – Markku Naumanen
KD – Jan Axberg
VIHR – Annukka Majanto
VAS – Ritva Bäckström
KESK – Jussi Järvinen
Ari Tammi päätoimittaja- SDP
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PÄÄTÖS:
Korson Kyläneuvoston toimitukseen valittiin:
SDP – Timo Jelekäinen,
KOK – Merja-Liisa Vasarainen
PS – Markku Naumanen
KD – Jan Axberg
VIHR – Annukka Majanto
VAS – Ritva Bäckström
KESK – Jussi Järvinen
Ari Tammi, päätoimittaja- SDP
Päätettiin myös että Korson Kyläneuvoston toimituksen jäseneksi voidaan valita
korsolainen kuntavaaliehdokas yksi kustakin puolueesta. Toimitusta voidaan tarpeen
mukaan täydentää.
4. Hyväksytään Korson aluedemokratiahankkeen säännöt.
Toimituksen jäsen Ritva Bäckström VAS esitteli asian.
- sääntöehdotus lähetetty etukäteen kokouksen osallistujille
- keskustelu säännöistä ja lisäykset
- sääntöjen hyväksyminen ja muuttaminen
- sääntöjä voidaan tarkistaa yleiskokouksessa
PÄÄTÖSESITYS
Sääntöliite

PÄÄTÖS:
Korson Kyläneuvoston säännöiksi hyväksyttiin pienten korjausten jälkeen:

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.
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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.
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.

5. Korson aluedemokratiahankkeen nettisivujen sisällöt?
Päätoimittaja Ari Tammi SDP esitteli sivuston ja sen toiminnallisuudet.
Sivusto sai kiitosta. Tärkeimmäksi alueeksi sivustolla todettiin REMONTTIKULMA, mitä
kautta korsolaiset voivat esittää Kyläneuvostolle korjattavia asioita, ideoita ja aloitteita
vietäväksi Vantaan kaupungin päätöksenteon rattaille.
Sivustolle tulee myös SEURANTA osio, missä tarkastellaan miten korsolaisten aloitteet
ovat menneet eteenpäin ja mahdollisesti toteutuneet.

6. Saapuneet aloitteet Remonttikulmasta.
Toimituksen jäsen Annukka Majanto VIHR esitteli puheenjohtajan kanssa yhdessä
ensimmäisen REMONTTIKULMAAN saapuneen ehdotuksen.
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Ensimmäinen parannusehdotus saapunut:
Asian otsikko

Metsolantorin portaat

Kerro mikä asia pitää korjata ja miksi?

Pikku-ässän ja K-marketin välisen
jalankulkualueen portaat ovat jo useita
vuosia kaivanneet kunnostusta.

Lähettäjän sähköposti

lauronen.jorma@gmail.com

PÄÄTÖSESITYS:
Esitetään että kyläneuvoston toimitus tutkii asian ja tuo esityksen toimenpiteistä
Kyläneuvoston kokoukseen.
PÄÄTÖS:
Päätettiin että kyläneuvoston toimitus tutkii asian ja tuo esityksen toimenpiteistä
Kyläneuvoston kokoukseen.

6. Hankkeen julkistaminen
Korson Kyläneuvoston sivuston päätoimittaja Ari Tammi SDP esitteli asian.
Todettiin Vantaan Sanomien ennakkojuttu Korson Kyläneuvostosta 13.3.2021 otsikolla
”Ei tule kuningaskuntaa, mutta Korso on saamassa oman verkoston –
Kuntavaaliehdokkaat haluavat kaikki korsolaiset mukaan korjaamaan epäkohtia.”
https://www.vantaansanomat.fi/paikalliset/3989319 .
Keskusteltiin myös siitä, että jokainen Korson Kyläneuvoston jäsen voi jakaa omassa
verkostossaan Korson Kyläneuvoston sivuston osoitetta sekä erityisesti
REMONTTIKULMAN linkkiä.
EHDOTUS:
Toimitus laatii ja viimeistelee lehdistötiedotteen ja lähettää sen paikallisille lehdille ja
verkkosivustoille.
PÄÄTÖS:
Toimitus laatii ja viimeistelee lehdistötiedotteen ja lähettää sen paikallisille lehdille ja
verkkosivustoille. Jäsenet saavat myös markkinoida Korson Kyläneuvostoa ja sen
toimintaa.
8. Korson kyläneuvoston esittelytilaisuus korsolaisille.
Puheenjohtaja ja toimituksen jäsen Merja-Liisa Vasarainen KOK esitteli asian. Idea sai
kannatusta Kyläneuvoston jäseniltä.
EHDOTUS:
Järjestetään korsolaisille tilaisuus, missä esitellään Korson Kyläneuvosto ja sen toiminta ja
jäsenet. Mahdollisuuksien mukaan toukokuussa ulkona Lumon edustalla. Paikalle
kutsutaan korsolaisia, korsolaisia yrityksiä ja järjestöjä.
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PÄÄTÖS:
Järjestetään korsolaisille tilaisuus, missä esitellään Korson Kyläneuvosto ja sen toiminta ja
jäsenet. Mahdollisuuksien mukaan toukokuussa ulkona Lumon edustalla. Paikalle
kutsutaan korsolaisia, korsolaisia yrityksiä ja järjestöjä.
9. Nimikilpailuun osallistuneiden palkinnon arvonta.
Toimituksen jäsen Markku Naumanen esitteli asian.
- 100 e lahjakortti Korson S- tai K- markettiin valinnan mukaan
- nimiehdotuksia tuli 49 eri henkilöltä yhteensä 57 kappaletta
EHDOTUS:
Arvotaan voittaja
Markku pyytää satunnaiselta kokoukseen osallistujalta yhden numeron väliltä 1-49.
Sihteeri ja Markku tarkistavat numerolistasta, joka jaetaan TEAMS näytössä voittajan.
Listaus on sekoitettu, jolloin jätetty aika ja verkkolistaus nimistä ei ratkaise.
PÄÄTÖS:
Nimiehdotuksen lähettäneistä voittajaksi ja 100e lahjakortin saajaksi arvottiin Riitta Åkman,
akman@iki.fi,
10. Seuraava kokous?
Päätettiin että toimitus lähettää kutsut seuraavaan kokoukseen mahdollisesti huhtikuun
lopulle tai toukokuulle.
11. Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.05.

Pöytäkirjan kirjasi sihteerinä toiminut Korson Kyläneuvoston päätoimittaja Ari
Tammi Vantaalla 23.3.2021 klo 20.00.

