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1. KORSON KYLÄNEUVOSTON IV YLEISKOKOUS
Seuraava Korson Kyläneuvoston IV yleiskokous pidetään ti 23.11.2021 verkossa TEAMS
kokouksena. Kokouksen esityslista lähetetään Kyläneuvoston jäsenille erillisellä kutsulla. Liity
jäseneksi https://www.korsonkylaneuvosto.fi/tietoa-meista/ niin pääset mukaan.

2. KORSON KYLÄNEUVOSTOLLE SAAPUNEET ALOITTEET
Kyläneuvoston IV yleiskokouksessa käsitellään seuraavat aloitteet:
17 / 2021 Roskakorien ilmeinen puute ärsyttää
18 / 2021 Rollaattoriliuska ei toimi Korson asemalla
19 / 2021 Oikea ekopiste Peakfin Areenalle

3. KORSON KYLÄNEUVOSTON JA KORSOLAISTEN
LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TAPAAMINEN
Tiistaina 26.10.2021 klo 18 alkaen pidettiin Korson asukastilassa Kyläneuvoston
ensimmäinen kasvotusten tapahtuma. Illan teemana oli MITEN VANTAATA
HALLITAAN. Tilaisuuteen osallistui 31 henkeä, mukana Kyläneuvoston jäseniä ja
korsolaisia luottamushenkilöitä.
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Tilaisuudessa käytiin läpi Vantaan kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen sekä muutaman
lautakunnan tehtävät. Esittelijoinä olivat luottamuselinten korsolaiset edustajat.
Timo Jelekäinen SDP ja Markku Naumanen PS lausuivat korsolaiset tervetulleiksi ja juonsivat
illan. Visa Tammi SDP kertoi aluksi kaupunginhallituksen tehtävistä. Vaula Norrena Vihr, Niilo
Kärki PS sekä Matilda Stirkkinen SDP valottivat monipuolisesti kaupunginvaltuuston
toimintaa. Tapani Mäkinen kommentoi ja kertasi ansiokkaasti Korson keskustan
kehittämissuunnitelmat sekä niiden kohtalot viimeksi kuluneiden liki 50 vuoden ajalta.

Tapani Mäkinen
Loviisa Kaartokallio KD esitteli kaupunkikulttuurilautakunnan sekä Jan
Axberg kaupunkiympäristölautakunnan toimintaa. Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan
tehtävistä ja toimista kertoivat Eve Rämö Vihr., Matilda Stirkkinen SDP sekä Jussi
Järvinen Kesk. Korson ja muunkin Vantaan ongelmana on suuri ammattitaitoisten
varhaiskasvattajien sekä opettajien puute.
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Korson asioista keskusteltiin innokkaasti. Tilaisuus kesti yli kaksi tuntia. Yhteinen tapaaminen
kertoi sujuvasti eri puolueiden edustajien halusta tehdä yhdessä työtä Korson ja korsolaisten
hyväksi. Ystävällisyys ja sen myötä yhteisöllisyys huokuivat kyläneuvoston jäsenten sekä
korsolaisten luottamushenkilöiden puheista. Korson Kyläneuvoston toiminta sai kiitosta
osallistujilta.
Seuraavaksi Kyläneuvoston toimitus organisoi Kyläneuvoston jäsenten ja korsolaisten järjestöjen
välisen tapaamisen asukastilassa alkukeväästä 2022.

4. KORSOLAISET EDUSTAJAT VANTAAN KAUPUNGIN HALLINNOSSA
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:
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5. KORSON KYLÄNEUVOSTO JA TULEVA HYVINVOINTIALUEIDEN VAALIT
23.1.2022 – sote vaalit
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
Asiaa käsitellään Kyläneuvoston IV yleiskokouksessa ti 23.11.2021 tarkemmin.
Kyläneuvoston toimituksen jäsen Ritva Bäckström VAS alustaa kokouksessa
aluevaaleista ja hyvinvointialueiden tehtävistä.
YLE kokosi listan mistä kaikesta aluevaltuustot päättävät
https://yle.fi/uutiset/3-12114191

6. KORSON KYLÄNEUVOSTON JA VANTAAN KAUPUNGIN TAPAAMISET
JATKUVAT
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.

7. OSALLISTUVAN BUDJETOINNIN LÄPI MENNEET ALOITTEET MIKKOLASSA
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
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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)

•

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.

8. AURINKOISTA LOPPUVUOTTA 2021
Korson Kyläneuvoston toimitus toivottaa kaikille Kyläneuvoston jäsenille ja uutiskirjeen tilaajille
erittäin mukavaa ja aurinkoista loppuvuotta 2021.

Ystävällisin terveisin Ari Tammi
Korson Kyläneuvosto -sivuston päätoimittaja 040 353 7228,
ari.tammi@gmail.com, www.korsonkylaneuvosto.fi ja Korson Kyläneuvoston toimitus:

