
 

 
 
MarjaVerkko ry:n verkostoilta 

 
Aika: Ke 10.8.2022 klo 18.00 
Paikka: Asukastila Rubiini + Zoom -etäkokous 

 
1. Osallistujien esittely 

John Simon, MarjaVerkko 
Eena Kero, MarjaVerkko 
Elina Olki, MarjaVerkko 
Ismo Pohjantammi, Kivistön ja Keimolan omakotiyhdistys 
Sirpa Henriksson, Kivistön Martat 
Kati Pyykkö, Vantaankosken srk 
Päivi Wickström, LC Rubiini 
Outi Raiden 
Arja Ryhänen, Kivistön eläkeläiset 
Marja-Liisa Viljamaa, Etelä-Vantaan Eläkeläiset 
Maarit Hakala 
Noora Malmikumpu 
Iina Pärssinen 
Tiina Humaloja, KiVa ry 
 

  
2. Syksyn tapahtumia ja toimintaa 

- MarjaVerkko rekrytoi vapaaehtoisia koulutien turvaamiseen huomenna torstaina 11.8. 
aamulla Aurinkokiven, Kanniston ja Keimolanmäen koulujen ympäristössä.  Kannistossa 
vapaaehtoiset päivystävät myös koulupäivän lopuksi ja perjantaina on vielä päivystystä 
Kannistossa ja Keimolanmäessä. Kiitos kaikille vapaaehtoisille ja yhteistyökumppaneille 
mukaan lähtemisestä 

- Leffapiknik tulee taas Kenraalinpuistoon perjantaina 19.8. Tapahtuma alkaa klo 20, elokuva 
pyörähtää käyntiin auringon laskettua, n. 21.30. Elokuvana on tällä kertaa Mamma Mia! 
Tapahtumaan on vapaa pääsy ja sen järjestää Pop Up Kino Helsinki ja Vantaan 
kulttuuripalvelut yhteistyössä MarjaVerkon kanssa 

- Kivistön kyläjuhla järjestetään lauantaina 17.9. klo 11–15. Aurinkokiven koululla on 
lauantaikoulupäivä klo 9–12. Tarvitsemme vielä paljon vapaaehtoisia mukaan auttamaan 
tapahtuman toteuttamisessa, joten toivottavasti mahdollisimman moni lähtee mukaan 
toteuttamaan koko alueen yhteistä ja iloista kyläjuhlaa! Vapaaehtoiseksi voi ilmoittautua 
täällä. Kyläjuhlaan ilmoittautuneita tahoja on yli 40 tällä hetkellä. Kyläjuhlassa on luvassa 
tuttuun tapaan maksuttomia toimintapisteitä, esittely-, myynti- ja markkinointipisteitä, 
herkku- ja ruokamyyntiä sekä mm. maksuton kirppiskatu 

- Haitallisten vieraslajien torjuntaa on tehty myös tänä vuonna. Espanjansiruetanoita on 
havaittu edellisvuosia vähemmän, vaikka kyllä niitä edelleenkin riittää. Siilejä on näkynyt 
viime vuosia enemmän, joten se voi olla osasyynä etanoiden vähäisempään määrään, samoin 

https://www.facebook.com/events/2161636377352247
https://forms.gle/D15G7TW7nwkwngwj6


kuin kuivuus ja viime vuoden talkoilu sekä talven olosuhteet. Komealupiinin leviäminen 
jatkuu, mutta tämän kesän talkoissa näki selvästi, mikä vaikutus viime vuoden talkoilla oli. 
Esimerkiksi Tikkurilantien varrella Keimolantien liikenneympyrän luona näkyi selvä raja siinä, 
mihin viime vuoden talkoot ulottuivat, eli lupiineja ei juurikaan kasvanut siinä, mistä niitä oli 
viime vuonna kitketty. Tavoitteena on, että haitallisten vieraslajien talkoot jatkuisivat myös 
ensi vuonna 

- Kivistön rotta- ja roskatilanne on pahentunut asuntomessualueella tänä kesänä. Rottia on 
alueella muuallakin, mutta messualueella tilanne on ollut todella näkyvä. Jätehuoneiden 
surkea tila ja jäteputkien viereen jätetyt roskat pahentavat tilannetta koko keskusta-alueella. 
Tehotorjuntaa on tehty messualueella kesän aikana ja siitä on ollut apua, mutta ongelmaan 
tarvitaan pitkäaikaisempaa suunnitelmaa, enemmän yhteistyötä sekä tehokkaampaa 
tiedotusta ja viestintää, jotta rottaongelma ei muodostu pysyväksi ongelmaksi. MarjaVerkko 
on ehdottanut palaveria aiheesta asianomaisille ja pitänyt omalta osaltaan keskustelua yllä 

- Syksyn verkosto- ja teemaillat 
o Syyskuussa 14.9.: "Kivistön tulevan asuntokannan muodot ja suunnitelmat". Vantaan 

kaupungin Asumisasioiden päällikkö Elisa Ranta alustamassa keskustelua ja myös 
alueella toimivia kiinteistönvälittäjiä on kutsuttu mukaan keskusteluun.  

o Lokakuussa 12.10. verkostoillassa kaupunki esittelee rakenteilla olevan 
kaupunkikulttuurikeskuksen tiloja ja mm. tilavarauksen käytäntöjä sekä muita 
käytännön asioita 

o Marras- ja joulukuussa teemana on joku aiemmin ehdotetuista teemoista (tilanteen ja 
ajankohtaisuuden mukaan)  

- Siivoustalkoiden ajankohdaksi ehdotettiin lauantaita 1.10. (n. klo 13-15). Ehdotus 
hyväksyttiin. Samalla järjestetään kiitosgrillaus kaikille talkoisiin osallistuneille, MarjaVerkon 
vapaaehtoisille sekä haitallisten vieraslajien torjuntaan osallistuneille. Kyseessä on 
valtakunnallinen heijastinpäivä, joten samalla jaetaan MarjaVerkon heijastimia 

 
3. Muut asiat  

- 20.8. lauantaina Seutulan elojuhla Köningstedtin koululla klo 11–15. Musiikkia, Sana on vapaa 
-foorumi, arpajaiset, myynnissä herkkuja. Lapset huomioitu ohjelmassa 

- Kivistön eläkeläisten ohjelmassa on normaalien toimintojen lisäksi syksylle luvassa mm. 
rivitanssia sekä luennoitsija sukututkimusseurasta ja sydänyhdistyksestä. Tavoitteena olisi 
saada järjestettyä yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa erilaisia luentoja ja muuta 
kiinnostavaa ohjelmaa  

- 5.9. maanantaina Kivistön Marttojen perinteinen sieniretki yhteistyössä Vantaan Ladun ja 
kaupungin metsäoppaan kanssa Keimolan Kaiun majalla. Lähtö majalta klo 17 

 
4. Seuraava verkostoilta 

- Ke 14.9. klo 18 
 
 


