MarjaVerkko ry:n verkostoilta
Aika: Ke 15.9.2021 klo 18.00
Paikka: Zoom -etäkokous (+ asukastila Rubiini)
1. Osallistujien esittely
John Simon, MarjaVerkko
Milla Kreft, MarjaVerkko
Elina Olki, MarjaVerkko
Petra Tammisto, Vantaan kaupunki,
Sonja Lahtinen, Vantaan kaupunki, ympäristökeskus
Kaija Kivikoski
Thorleif Johansson, LC Vantaankoski-Vandaforsen
Tapio Pousi, LC Vantaankoski-Vandaforsen
Sirpa Henriksson, Kivistön Martat
Ismo Pohjantammi, Kivistön ja Keimolan Omakotiyhdistys
Oili Karinen, Vantaankosken seurakunta
Marja Mikkonen, KiVa ry
Kristina Tomberg Sofizade
Juha Lintula
Maarit Kujala
Noora Malmikumpu
Susanna Kaiju
Sanna
Mika
Saija
Erika

2. Kivistön alueen ulkoilureitit ja Isosuon pitkospuut
- Petra Tammisto, Vantaan kaupungin maisema-arkkitehti, kertoi rakenteilla olevista Isosuon
pitkospuista ja lähistön ulkoilureittisuunnitelmista. Pitkospuiden rakentaminen on aloitettu
kesäkuussa ja ne valmistuvat vuoden loppuun mennessä. Ne tulevat olemaan 2 metriä
leveät ja reitti on yhteensä 273 metriä pitkä. Reitin varrelle tulee katselutasanteita ja se
päättyy levähdyspaikkaan (4 m x 2,5 m), jossa voi levähtää ja ihailla maisemia. Reitille tulee
opastaulut keväällä 2022. Pitkospuiden yhteyteen ei ole tulossa omaa parkkialuetta, koska
ympäröivät maa-alueet eivät ole kaupungin omistuksessa. Reitille pääsee Pikku-Keimolan
raitilta. Lähinnä olevia pysäköintialueita ovat Keimolanmäen kadunvarsipaikat,
Keimolanmäen liityntäpysäköintialue (Radioasemantie) sekä Keimolan Kaiun majan
pysäköintialue.
- Ulkoilureittisuunnitelmissa on paljon uusia reittiyhteyksiä suunnitteilla, mm.
o vihersilta Hämeenlinnanväylän yli
o yli- / tai alikulku Vehkalasta Vantaanpuistoon

-

o Vantaanjoen varren reitti (polku joka veisi kesäisin veden luo, leveämpi ulkoilureitti,
latureitti, ratsastusreitti)
o Kivistön urheilupuiston reitit (ulkoilureitti ja latukierros)
o Tikkurilantien alikulku
o Tyttömäen latureitti on parhaillaan työn alla
Suunnitelmat ovat menossa lokakuussa lautakuntaan käsiteltäväksi, jonka jälkeen jotain
aineistoa on saatavilla

3. Haitallisten vieraslajien torjuntatalkoiden yhteenvetoa ja vuoden 2022 talkootoiminnan
suunnittelua
- MarjaVerkon ensimmäistä kertaa järjestämissä haitallisten vieraslajien torjuntatalkoissa on
saatu paljon aikaan. Talkoot keskittyivät espanjansiruetanoiden sekä komealupiinien
torjuntaan. Etanatalkoita varten saatiin lahjoituksina jätelautoja, joita käytettiin etanaansoina Keimolantien varren pientareilla. Aktiivinen ja sitoutunut talkoorinki oli keskeisessä
asemassa talkoiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Vapaaehtoisia olisi saanut olla mukana
paljon enemmänkin, mutta ottaen huomioon, että toimintaa järjestettiin ensimmäistä
kertaa, olemme erittäin tyytyväisiä tuloksiin
- Yhteisiä etanatalkoita 8 kertaa ja haravointitalkoita 3 kpl. Lisäksi etanaroskaämpärit ja
etana-ansat ovat olleet paikoillaan koko kevään ja kesän. Etanoita on saatu kerättyä pois
luonnosta tuhansia, ellei kymmeniä tuhansia
- Lupiinitalkoita järjestettiin yhteensä 4 kertaa. Mukana joka kerralla oli hyvin pieni
talkooporukka, mutta ennalta sovitut rajatut alueet saatiin putsattua kukinnoista ja
kerättyä yhteensä 33 jätesäkillistä täyteen lupiinien kukintoja
- Sonja Lahtinen, Vantaan kaupungin ympäristöasiantuntija, kertoi aluksi torjuntatalkoiden
tärkeydestä ja kiitti vapaaehtoisten tekemästä tärkeästä työstä. Kaupunki on luvannut
antaa samanlaista tukea MarjaVerkon talkoille ensi vuonnakin (etanaroskikset ja niiden
tyhjennys, Keimolantien varren pientareen ja tyhjän tontin niitot 2-3 krt.,
lupiinitalkoojätteen nouto) ja kaupungin kanssa voidaan kehittää tiedottamista ja
neuvontaa ensi vuodelle. Lisäksi kaupunki selvittää mahdollisuutta hakea ELY-keskuksen
hankeavustusta sekä ankkapartion käyttömahdollisuutta etanatalkoissa
- Vapaaehtoiset ja MarjaVerkko toivovat, että ensimmäinen niitto onnistuisi aikaisemmin
kuin tänä vuonna, sillä se helpottaisi etanatalkoilua huomattavasti. Etanaroskikset ovat
olleet erittäin tärkeä apu talkooväen mielestä
- Kaupunki ei tue Ferramolin käyttöä etanoiden torjuntaan, sillä sen teho ei ole vakuuttanut
ja lisäksi se tuhoaa myös muita nilviäisiä. Paras etanoiden torjunta-aika on huhtitoukokuussa. Jokainen voi auttaa haitallisten vieraslajien torjunnassa pitämällä huolta
omasta piha-alueesta, hävittämällä löydetyt vieraslajit asianmukaisesti sekä ilmoittamalla
vieraslajihavainnoista. Tärkeää olisi myös viestittää valtuutetuille haitallisten vieraslajien
torjunnan tärkeydestä, jotta siihen saisi ohjattua resursseja nykyistä enemmän

4. Neulegraffiteos tekeillä
- MarjaVerkko on käynnistänyt tänä syksynä neulegraffititeos -projektin. Kyseessä on
julkiselle paikalle kiinnitetty taideteos - pehmeä katutaiteen muoto. Kaikki halukkaat voivat
osallistua neulepalojen tekemiseen oman osaamisen ja kykyjen mukaan. Mielikuvituksen
käyttö on sallittua ja ehdottomasti toivottavaa! Paloja voi tehdä virkkaamalla, neulomalla,
huovuttamalla, ompelemalla, kirjomalla, sormivirkkaamalla - tapoja on monia. Kun paloja

on tarpeeksi, kokoamme niitä yhteen talkooporukalla ja kiinnitämme valittuun puuhun tai
lyhtytolppaan asuinaluetta piristämään, pehmentämään ja tuottamaan hyvää mieltä.
Lisätietoa projektista saat MarjaVerkon somesta tai osoitteesta: toimisto@marjaverkko.fi.
5. Muut asiat
- 2.10. lauantaina MarjaVerkon järjestämät alueelliset siivoustalkoot klo 13–15 ja Kaikkien
Kivistö -naapurustotreffit sekä talkootarjoilut klo 15–16. Haastamme kaikki asukkaat,
yhdistykset, seurat ja muut pitämään kanssamme Kivistön alueen siistinä!
- 12.10. Kivistön Marttojen Martta-illan teemana on huijari-ilta. Kuluttajaliitosta tulee
paikalle asiantuntija kertomaan puhelinhuijauksista huijausviesteistä ja nettihuijauksista
- Seuraavien verkostoiltojen teemat:
o Ke 13.10. klo 18: Teemana Kivistön kulttuuritoiminta ja sen kehittäminen. Mukana
keskustelemassa Vantaan kaupungin kulttuurijohtaja Annukka Larkio sekä
kulttuuripäällikkö Reeli Karimäki
o Ti 9.11. klo 18: Teemana Kivistön uusien valtuutettujen esittäytymisilta
- Kivistön joulutorin ajankohdaksi on valikoitunut sunnuntai 12.12. (ja mahdollisesti myös
11.12., jos riittävästi halukkaita myyjiä löytyy kahdeksi päiväksi). Joulutorin
myyntipaikkahaku aukeaa lokakuussa
- MarjaVerkko on suunnittelemassa jouluvalokatua Kivistön keskustaan tuomaan iloa ja
valoa ihmisille yhdessä alueellisten toimijoiden kanssa
6. Seuraava verkostoilta
- Ke 13.10. klo 18

