
 

 
 
MarjaVerkko ry:n verkostoilta 

 
Aika: Ke 12.5.2021 klo 18.00 
Paikka: Zoom -etäkokous 

 
1. Osallistujien esittely 

John Simon, MarjaVerkko 
Elina Olki, MarjaVerkko 
Milla Kreft, MarjaVerkko 
Päivi Wickström, LC Vantaan Rubiini-Rubinen 
Thorleif Johansson, LC Vantaankoski-Vandaforsen 
Eki Åstrand 
Paula Nordfors 
Iina Pärssinen 
Riikka Mustakallio 
Stefan Immilä, nuorisopalvelut 
Heli Kolho 
Erja Hannula 
Taina Korhonen 
Svetlana Miettinen 
Pirjo Lehtovaara 
Sirpa Henriksson, Kivistön Martat 
Tapio Pousi, LC Vantaankoski-Vandaforsen 
Ismo Pohjantammi, Keimolan Omakotiyhdistys 
Iiro Salminen, Vantaankosken srk 

 
2. Kivistön taide ja taideyhteisö 

Keskustelua käytiin muun muassa taideyhteisön rakentamisesta ja verkostoitumisesta sekä 
siitä, miten olisi mahdollista edistää taiteen ja kädentaitojen näkyvyyttä alueella. Alueen 
rakennuksissa taide on näkyvissä, sillä kaupungin vaatimuksena on ollut, että arkkitehdeille 
valitaan taiteilija pariksi rakennusten suunnitteluvaiheeseen. Kivistön taiteilijat -Facebook 
ryhmä on jo olemassa, mutta siellä on tällä hetkellä vain muutama ihminen eikä ryhmää löydy 
nimihaulla. Jos ryhmä saadaan julkiseksi, siellä voisi aktivoida keskustelua ja ryhmää voisi 
markkinoida alueen ryhmissä. Kaikki eivät toki ole Facebookissa, joten ihan kaikkia ei ryhmän 
avulla tavoiteta. MarjaVerkko ja muut tapahtumien ja toimintojen järjestävät kaipaavat tietoa 
alueella olevista taidealan ihmisistä, sillä monesti tapahtumiin kaivataan esimerkiksi esiintyviä 
taiteilijoita ja erilaisten osallistavien pajojen vetäjiä. Ehdotettiin, että luodaan Kivistön 
taiteilijayhteisö -nettisivu, jossa esitellään paikallisia eri taiteenalojen edustajia 
yhteystietoineen. Todettiin, että tämä on mahdollista toteuttaa MarjaVerkon nettisivujen 
yhteyteen, kunhan tiedot saadaan helposti ja mahdollisimman valmiina julkaistavaksi.   
 



MarjaVerkolta tiedustellaan ajoittain myös taiteilijoille sopivista tiloista, joita voisi vuokrata 
työtilaksi ja näyttelytilaksi. MarjaVerkon hallinnoimassa asukastila Rubiinissa on mahdollista 
järjestää pienimuotoisia taidenäyttelyitä pientä korvausta vastaan ja tilassa toimii torstaisin 
Kivistön eläkeläisten taiteilijaryhmä (silloin kun tila saadaan jälleen auki toiminnalle). Kivistön 
kirkon tiloissa voisi myös olla mahdollista järjestää pienimuotoisia taidenäyttelyitä. Taiteilijoille 
sopivista työtiloista on pulaa. Rakenteilla olevaan Kivistön palvelukeskittymään on tulossa 
kaupungin tiloihin mm. värkkäämötila ja esiintymislava, joita on mahdollista hyödyntää sitten 
kun tila otetaan käyttöön.  
 
Yhtenä ehdotuksena taideyhteisön esiin nostamisessa oli teemataidenäyttelyt, jossa taiteilijat 
voisivat esitellä toisilleen erilaisia tekniikoita ja jossa yleisö pääsisi näkemään taidetta eri 
muodoissaan. MarjaVerkko on ehdottanut kaupungille työmaa-aitojen koristelemista 
vanerilevyillä, johon saataisiin taidetta. Kaupunki oli itse pohtinut samaa asiaa 
palvelukeskittymän yhteyteen ja tämä suunnitelma on toteutumassa. MarjaVerkko olisi 
halukas osallistamaan alueen lapsia, nuoria ja paikallisia taiteilijoita työmaa-aitojen 
koristelussa. Keskustelussa ehdotettiin mm. Muuttuva Kivistö -teemaista taidekilpailua lapsille. 
Myös ympäristö- ja yhteisötaiteen tekemisestä keskusteltiin. Osa ehdotuksista olisi hyvinkin 
helposti toteutettavissa ja aihetta pohditaan. Lisäys: * Kokouksen jälkeen MarjaVerkko oli 
sovitusti yhteydessä kaupungin kulttuuripalveluihin kulttuuritoiminnan lisäämiseksi Kivistön 
alueelle ja yhteistyökeskustelut ovat nyt käynnissä. 
 

3.   Kivistön kyläjuhlan suunnittelun käynnistys 
Kyläjuhla järjestetään lauantaina 4.9. klo 11-14 Aurinkokiven pihalla ja lähiympäristössä, jos 
tapahtumien järjestäminen on silloin sallittua ja turvallista. Aurinkokiven koululla on silloin 
lauantaikoulupäivä, eli oppilaat osallistuvat myös kyläjuhlaan. Painopiste kyläjuhlassa tulee 
olemaan ulkona, mutta jos tilanne sen sallii, voimme käyttää myös Aurinkokiven sisätiloja 
osittain. Kyläjuhlan yhteyteen on suunniteltu osallistavan taideinstallaation ja mahdollisesti 
myös virtuaalisen taitelijaesittelyn toteuttamista. Suunnittelua jatketaan. Kyläjuhlaan 
ilmoittautumislomake on avattu ja myös tapahtumavapaaehtoiseksi ilmoittautumislomake on 
avattu. Molemmat lomakkeet löytyvät Facebook -tapahtumasta ja MarjaVerkon nettisivulta. 
Vapaaehtoisia tarvitaan tänäkin vuonna poikkeuksellisen paljon. Monenlaisia tehtäviä tarjolla 
ja osallistua voi omien mahdollisuuksien mukaan. Lämmin kiitos kaikille vapaaehtoisille jo 
etukäteen!  
 
 

3. Haitallisten vieraslajien torjuntatalkoot 
MarjaVerkko on kerännyt vapaaehtoisia haitallisten vieraslajien torjuntatalkoisiin tänä 
keväänä. Maitorpassa espanjansiruetanan torjuntatalkoot ovat lähteneet erittäin hyvin 
liikkeelle ja vapaaehtoisia on saatu hyvin mukaan. Ihmiset ovat olleet hyvin aktiivisia ja etana-
ansat (jätelaudat) ovat osoittautuneet toimiviksi. Koivupäässä ei vielä käynnistetty talkoita, 
sillä siellä ei ole vielä näkynyt etanoita. Tilannetta seurataan aktiivisesti ja talkoot 
käynnistetään tilanteen mukaan. Komealupiinitalkoisiin on myös ilmoittautunut jonkin verran 
väkeä ja havaintoja esiintymistä on kerätty. Lupiinitalkooryhmän viestintä käynnistyy pian. 
Jättipalsamiesiintymistä on myös kyselty vinkkejä, mutta talkoita tuskin vielä tänä kesänä 
järjestetään. Vinkkejä voi lähettää osoitteeseen elina.olki@marjaverkko.fi ja alueelliseen 
talkootyöhön voi ilmoittautua mukaan täällä: https://forms.gle/NPhdENAz7kbzoNAQ6 
  

https://www.facebook.com/events/468022290947273
https://www.marjaverkko.fi/kivist%C3%B6n-kyl%C3%A4juhla-2021
mailto:elina.olki@marjaverkko.fi
https://forms.gle/NPhdENAz7kbzoNAQ6


4. Muut asiat 
- Seuraavia verkostoiltateemoja voisi olla mm.  

• Kesäkuussa Kivistön kyläjuhla 
Syksyllä (saa lähettää ehdotuksia ja toivomuksia MarjaVerkolle mielellään): 

• Alueellinen vapaaehtoistyö 

• Kivistön alueen historia ja kertomukset 

• Liikuntamahdollisuudet ja urheilutilojen mahdolliset suunnitelmat 

• Alueen retkeily-yhteydet 

• Turvallisuus: pyörävarkaudet & muut murrot (häkkivarastot, pihat) 

• "Kivistön joulu" – Kivistön Facebook joulukalenteri (jouluiset tapahtumat, 
tarjoukset ja tempaukset), jouluvalokatu (viime vuonna MarjaVerkon järjestämä 
jouluvaloaita keräsi paljon kehuja, nyt tavoitteena olisi saada oikea ”joulukatu”) 

 
6.     Seuraava verkostoilta 

- Ke 9.6. klo 18 
 

 


