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KORSON KYLÄNEUVOSTON
YLEISKOKOUS 2 / 2021
TEAMS ma 17.5.2021 KLO 18
Läsnä:
Markku Naumanen, Timo Jelekäinen, Merja-Liisa Vasarainen, Ritva Bäckström, Irja
Ruohonen, Juho Lahdensuu, Jouko Koskinen, Maria Järvinen, Juise67, Jan Axberg, Tiina
Kivistö, Matti Piirainen, Jussi Järvinen, Leena Majanto ja Ari Tammi.

PÖYTÄKIRJA
1. Kokouksen avaus, pj. Markku Naumanen PS.
2. Yleiskatsaus Korson Kyläneuvoston tilanteesta.
Merja Liisa Vasarainen KOK esitteli Korson Kyläneuvoston tilannetta. Jäsenmäärä 84,
Vantaan Uutisten juttu Kyläneuvostosta
https://www.vantaansanomat.fi/paikalliset/3989319 . Huhtikuussa Kyläneuvoston toimitus
tapasi Vantaan kaupungin osallisuustyöntekijöitä. Seuraava kokous kesäkuun 6. päivä.
Avustuksia on haettu Sitralta -ei saatu – ja huhtikuussa Otto J Malmin säätiöltä sekä
toukokuussa Kuntaliitolta sekä Wihurin rahastolta. Vantaan kaupungilta haetaan rahoitusta
vielä vaalien eli 13.6.2021 jälkeen. Vasarainen mainitsi Kyläneuvoston elojuhlat 25.8. sekä
yhteisen vaalikampanjan: Korsolainen – äänestä korsolaista. Vasarainen toivotti uudet
ideat ja aloitteet tervetulleiksi ja antoi kiitokset Tiina Kivistölle aktiivisuudesta FB
kommenttien analysoinnissa aloite 1/2021 Metsolantorin portaat sekä Miksi liityin Korson
Kyläneuvostoon.
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3. Korson Kyläneuvostolle saapuneet aloitteet
Ritva Bäckström VAS esitteli Korson Kyläneuvostolle saapuneet seitsemän aloitetta.
Aloitteiden yhteenveto www.korsonkylaneuvosto.fi palvelun etusivulla.
Jokaisen aloitteen kohdalla käytiin vilkas keskustelu ja lopuksi päätettiin aloitteita
koskevista toimenpiteistä.
2.1. Metsolantorin vaaralliset rappuset korjattava 1 / 2021
Korson Kyläneuvosto on käsitellyt Jorma Laurosen lähettämän aloitteen, kerännyt siihen
perusteluja Korso ryhmissä Facebookissa. 60 kommentin avainsisällöt liitettiin
aloitteeseen. Aloite sai adressit.comissa 118 allekirjoitusta viidessä päivässä. Aloite
lähetettiin 30.4.2021 Vantaan kaupungille sekä palautejärjestelmän että kuntalaisaloite.fi
palvelun kautta.

2.2. Rekolanpuron padon raivaaminen 2 / 2021
Korson Kyläneuvosto valmisti aloitteen Harri Laaksosen lähettämän kysymyksen
perusteella Vantaan kaupungin palautejärjestelmään 8.4.2021. Aloitteeseen kaupunki
vastasi heti 9.4.2021 todeten, että aloite on lähetetty Korson alueurakan valvonnalle. Asia
pitäisi saada kuntoon touko-kesäkuussa. Korson Kyläneuvosto seuraa aloitteen
toteutumista.
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2.3. Uudet raput Urpiaisentien bussipysäkiltä alas alikulkuun asemalle 3 / 2021
Jari Blomqvist on lähettänyt 6.4.2021 Korson Kyläneuvostolle aloitteen "Yhdet raput
asemalle lisää": "Korson juna-asema tarvitsisi yhdet raput lisää. Urpiaisentien etelään päin
menevän bussiliikenteen pysäkiltä puuttuu raput alas alikulkuun. Nyt bussista tulijat
laitetaan kiertämään suhteellisen pitkä matka parkkipaikan ympäri. Portaat lyhentäisivät ja
järkevöittäisi reittiä huomattavasti."
Blomqvistin toivomat raput pitäisi rakentaa kiveyksen reunaan pysäkiltä suoraan alas
alikulkutunneliin. Bussipysäkiltä joutuu nyt kiertämään Ravintola Sir Kippiksen edessä
olevan parkkipaikan ja laskeutumaan liuskaa pitkin kohti alikulkua juna-asemalle. Toinen
vaihtoehto on ylittää suojatietä Urpiaisentie ja mennä rappusia alikulkuun ja sitä kautta
Korson asemalle.

TOIMENPIDE-EHDOTUS
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Korson Kyläneuvoston toimitus ehdottaa, että Vantaan Kaupunki tutkii lisärappusten
rakentamisen mahdollisuuden Urpiaisentien bussipysäkiltä etelän suuntaan suoraan
pysäkiltä Urpiaisentien reunasta kohti alikulkutunnelia. Asia voidaan ottaa harkittavaksi
myös Korson keskustan uudistamisen yhteydessä.
PÄÄTÖS
Korson Kyläneuvoston päätti, että Vantaan Kaupunki tutkii mahdollisen lisärappusten
rakentamisen keskustan uudistamisen yhteydessä Urpiaisentien bussipysäkiltä etelän
suuntaan suoraan pysäkiltä Urpiaisentien reunasta kohti alikulkutunnelia.

2.4. Vierumäen lenkkipolun kunnostus 4 / 2021
Korson Kyläneuvosto lähetti 8.4.2021 Vierumäen kuntopolun kunnostamista koskevan
aloitteen Vantaan kaupungin palautejärjestelmään. "Vierumäen kuntopolku tarvitsisi
kunnostusta, lisää kivituhkaa ja pari siltarumpuakin. Koululaiset käyttävät sitä
säännöllisesti, lisäksi mm maastopyöräkilpailujakin alueella."
Korson Kyläneuvosto kysyi korsolaisilta kommentteja Vierumäen kuntopolun tilasta, ja niitä
saapuikin 27. Useimpien mielestä kunnostus olisi tarpeen. Epäkohtina nähtiin se, että
useissa mäissä oli syviä uria, luultavasti veden syövyttämiä tai sitten mopo poikien
tekemiä. Noissa voi taittaa nilkkansa epähuomiossa. Joidenkin mielestä kuntopolkua voisi
vaikka leventää pari metriä, jolloin saisi reunalle kävelyuran hiihto kaudeksi. Osa
korsolaisista toivoi kuntopolulle myös roskakoreja. Kuntopolun pinnoite on pahasti kulunut,
joissakin paikoissa on syviä uria. Pururata kaipaa hiukan pintatöitä ja kyllä polutkin voisi
kunnostaa.
Korson Kyläneuvoston toimituksen kaksi jäsentä tutustui Vierumäen kuntopolun tilaan
19.4. ja totesi polun olevan suhteellisen hyvässä kunnossa. Muutamin paikoin oli
havaittavissa roudan aiheuttamia uria, joitakin monttuja ja kosteutta eri paikoissa. Korson
Kyläneuvosto lähetti aloitteen 8.4.2021 mahdollisia toimenpiteitä varten Vantaan
kaupungille.
Vantaan kaupunki vastasi aloitteeseen 29.4.2021. Vastauksessa todettiin, että alueen
hoito- ja käyttösuunnitelma tehdään 2021 aikana, ja tuossa suunnitelmassa otetaan
kantaa kuntorataan sekä alueen reitteihin. Pintavauriot korjataan. Roskakoreja ei yleensä
metsään laiteta, vaan oletus on että kaupunkilaiset tuovat omat roskansa metsästä pois.
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2.5. Ankkapuiston julkinen vessa? 5 / 2021
Korson Kyläneuvostolle saapuneessa aloitteessa ehdotetaan, että Vantaan kaupunki
järjestäisi yleisön käyttöön tarkoitetut WC-tilat Ankkapuistoon tai jonnekin Korson
keskustaan. Korsossa ei tällä hetkellä ole lainkaan yleisiä WC-tiloja. Ainoa tarjolla oleva
vaihtoehto on käyttää LUMOn WC-tiloja. Ne ovat kuitenkin käytettävissä vain LUMOn
aukioloaikojen puitteissa.
Ankkapuistoon on tulossa lähiaikoina muutostöitä, joten yksi vaihtoehto olisi toteuttaa WCtilat muutostöiden yhteydessä. Vantaan kaupunki voisi myös toteuttaa WC-tilat kaupan tai
muun liiketilan yhteyteen yhteistyössä jonkun Korson keskustassa toimivan kauppaliikkeen
tai muun yksityisen toimijan kanssa.
Perusteellisen keskustelun ja asian käsittelyn jälkeen Korson Kyläneuvoston toimitus
katsoo, että asia ei anna aihetta toimenpiteisiin. Perusteluina on yleisten vessojen kalliit
käyttökustannukset sekä ylipäätään yleisesti heikko siisteys sekä tilojen tavanomainen
väärinkäyttö.
TOIMENPIDE-EHDOTUS
Aloite Ei anna aihetta toimenpiteisiin. Aloite raukeaa ja päätös lähetetään tiedoksi aloitteen
tekijälle sekä viitataan kaupunkilaisen mahdollisuuteen tehdä asiasta verkossa
henkilökohtainen palaute https://asiointi.vantaa.fi/anna-palautetta tai kuntalaisaloite
https://www.kuntalaisaloite.fi/fi .
PÄÄTÖS
Korson Kyläneuvosto päätti vilkkaan keskustelun jälkeen että aloite ei tällä kertaa anna
aihetta toimenpiteisiin ja että Korson Kyläneuvoston osalta aloite raukeaa.

6

2.6. Korson keskustan bussipysäkin vaaralliset tiilet 6 / 2021
Korson Kyläneuvostolle saapuneessa aloitteessa 6/2021 kuntavaaliehdokas Eeva Helén
esittää, että Vantaan kaupunki poistaisi pikimmiten irtonaiset tiilet Korson keskustan
bussipysäkin ympäriltä. Vallinojaan ja Vierumäkeen menevät bussit lähtevät kyseiseltä
pysäkiltä Korsontie 3.
Bussipysäkin takapuolella on tiilistä tehty penger, josta on irronnut runsaasti tiiliä. Vaarana
on, että tiiliä voi pudota bussipysäkillä seisovien matkustajien jaloille tai ohikulkijat voivat
kompastua tai lyödä varpaansa irtonaisiin tiiliin. Irtonaiset tiilet voivat myös houkutella
heittelemään tiiliä ympäristöön tai lähi-ikkunoihin.
TOIMENPIDE-EHDOTUS Korson Kyläneuvosto esittää, että Vantaan kaupunki korjaa
irtonaiset ja vaaralliset tiilet välittömästi pois alueelta sekä harkitsee kivetyksen uusimista
lähitulevaisuudessa.
PÄÄTÖS
Korson Kyläneuvosto lähetti aloitteen Vantaan kaupungin palautejärjestelmän kautta
25.4.2021 ja sai vastauksen 26.4.2021, jonka mukaan Vantaan kunnossapito ilmoitti, että
bussipysäkin siirron jälkeen tukimuuri korjataan perusteellisesti.
Korson Kyläneuvosto päätti lähettää asiasta toisen palautteen ja tiedustella tukimuurin
korjaamisen aikataulua ja että vaaralliset nyt irrallaan olevat tiilet korjattaisiin
mahdollisimman pian.
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2.7. Penkkejä vanhuksille Korson keskustaan 7 / 2021
ALOITTEEN ESITTELY
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Korson Kyläneuvostolle on saapunut 28.4.2021 ylläoleva aloite: ”Runsaasti ja riittävästi
penkkejä vanhuksille ympäri Korson keskustaa. Näitä luvattuja penkkejä on odotettu jo
pitkään, että vanhukset pääsevät ulkoilemaan ja voivat halutessaan istahtaa lepäämään.”
Aloitteesta käytiin monipuolinen keskustelu yleiskokouksessa 17.5.2021.
PÄÄTÖS
Korson Kyläneuvosto päätti lähettää aloitteen Vantaan kaupungille toimenpiteitä varten.
Korson Kyläneuvosto esittää, että kaikille Korson keskustan bussipysäkeille asennettaisiin
penkit. Lisäksi penkkejä tulisi asentaa Korson terveyskeskuksen luo, Metsolantorin
ylätasanteelle, Minkkipolulle, Korsonpolulle (Kirkonkulman eteen) ja Maakotkantielle.

3. Korson aluedemokratiahankkeen toimituksen vahvistaminen
Jan Axberg KD esitteli Kyläneuvoston toimituksen. Puolueet ovat valinneet korsolaiset
toimituksen jäsenet. Toimitusta voidaan täydentää tarpeen mukaan. Toimitusta ehdotetaan
vahvistettavaksi Keskustan ehdokkaalla.
EHDOTUS:
Edellisessä kokouksessa valittu toimitus
SDP – Timo Jelekäinen, Ari Tammi päätoimittaja
KOK – Merja-Liisa Vasarainen
PS – Markku Naumanen
KD – Jan Axberg
VIHR – Annukka Majanto
VAS – Ritva Bäckström
täydennetään Keskustan ehdokkaalla
Kesk – Jussi Järvinen
PÄÄTÖS:
Keskustan Jussi Järvinen valittiin yksimielisesti Korson Kyläneuvoston toimituksen
jäseneksi.

4. Korson Kyläneuvoston elojuhlat ja kick of elokuussa
Timo Jelekäinen, SDP esitteli elojuhlaideaa. Korson Kyläneuvostoa on hyvä tehdä
tunnetuksi verkon lisäksi myös kasvotusten yhteisellä tapahtumalla esim. Lumon edustalla.
PÄÄTÖSESITYS
- aika – LA 21.8.2021 klo 13 - 15
- paikka – Lumon edusta
- alustava ohjelma
- juontaja
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- musiikkia
- makkaranpaistoa
- kaupunginhallituksen/valtuuston edustaja/ lautakunta
- Kyläneuvoston esittely ja idea
- rahoitus
- työryhmän perustaminen – ja jäsenten valinta!

PÄÄTÖS:
Korson Kyläneuvosto päätti toteuttaa Kyläneuvoston elojuhlat la 21.8.2021 klo 13 – 15.
Juhlien suunnittelua varten Kyläneuvosto perusti oman toimikunnan, johon jäseniksi
valittiin Timo Jelekäinen (kokoonkutsuja), Markku Naumanen, Juha Lahdensuu, Irja
Ruohonen ja Ari Tammi.

5. Korson Kyläneuvoston vaalikampanja
Jussi Järvinen, Keskusta esitteli Korson Kyläneuvoston yhteisen vaalikampanjan.
jonka pääteemana on: Korsolainen – äänestä korsolaista.

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

Korsolainen äänestä
kuntavaaleissa korsolaista.
Katso ehdokkaat www.korsonkylaneuvosto.fi
-

markkinointi

-

verkostot

-

some

-

printti? Korso lehti?????

PÄÄTÖS
Korson Kyläneuvosto kävi asiasta vilkkaan keskustelun. Yhteinen
vaalikampanja sai runsaasti kannatusta. Päätettiin järjestää yhteinen
kampanja teemalla:

Korsolainen äänestä korsolaista.
Katso ehdokkaat www.korsonkylaneuvosto.fi
Kampanja päätettiin järjestää pääasiassa verkossa. Toimitus
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valtuutettiin tutkimaan printtimainosten mahdollisuus ja
kustannukset.
6. Korson Kyläneuvoston nettisivut
Päätoimittaja Ari Tammi, SDP, esitteli verkkosivuston sisältöjä www.korsonkylaneuvosto.fi.
Päätoimittaja toivoi Kyläneuvoston jäseniltä palautetta ja kehitysideoita.
Vaalien ajaksi Tammi lupasi siirtää Kuntavaaliehdokkaat näkyvämmälle paikalle.
Vaalien jälkeen sisältöihin lisätään myös vaikuttamiseen kannustavaa opintomateriaalia.
7. Miksi liityin Korson Kyläneuvoston jäseneksi?
Tämä kohta päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen.

8. Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
9. Seuraava kokous?
Seuraavasta kokouksesta keskusteltiin ja päätettiin pitää se elokuun alkupuolella. Toimitus
määrittelee myöhemmin tarkemman ajankohdan.
10. Kokouksen päätös
Kokouksen pj. Markku Naumanen, PS, kiitti osallistujia aktiivisesta keskustelusta ja päätti
kokouksen klo 19.19.

