
 

MarjaVerkko ry:n kokous 
 

Aika: Ti 28.5.2019 klo 17 
Paikka: Asukastila Rubiini (Rubiinikehä 2b) 

 
1. Osallistujien esittely 
 

John Simon, MarjaVerkko 
Elina Olki, MarjaVerkko 
Tapio Pousi, LC Vantaankoski 
Päivi Wickström, LC Rubiini 
Sirpa Henriksson, Kivistön Martat 
Ismo Pohjantammi, Keimolan Omakotiyhdistys 
Anne Kokkonen 
Kirsi Holopainen, KeiKa 
 
 

2. Palautetta Siivoustalkoista 
Siivoustalkoot pidettiin sunnuntaina 5.5. aurinkoisessa säässä. Paikalla oli lähes 100 talkoolaista 
yhteensä eri siivouspisteissä. Suuret kiitokset kaikille talkoisiin osallistuneille! Jätesäkkejä ja 
autonrenkaita kertyi vino pino päivän aikana. Eniten porukkaa oli Keimolanmäessä, jossa 
geokätköilijät olivat mukana isolla joukolla. Lipunkantajankentällä porukkaa oli myös hyvin, 
samoin Koivupäässä. Kannistossa oli muutama osallistuja. Alustavasti on keskusteltu, että ensi 
vuonna voidaan järjestää yhteiset talkoot uudestaan, mahdollisesti aiemminkin jos kiinnostusta 
ja osallistujia löytyy. Kaupungilta on saa roskapihtejä ja jätesäkkejä sekä roskien kuljetusapua 
muulloinkin, kunhan asiasta sovitaan hyvissä ajoin ennakkoon. Seuraavalla kerralla ajatuksena 
on kysyä sosiaalisen median ja MarjaVerkon verkoston välityksellä noin kuukautta aiemmin 
paikoista, joihin erityisesti kannattaisi keskittyä.  
 

3. Palautetta KYTKE-festarista 
Puistokonserttitapahtuma KYTKE-festari järjestettiin Kenraalinpuistossa lauantaina 18.5. jo 
viidettä kertaa. Tapahtuma onnistui oikein mukavasti iloisessa auringonpaisteessa upeita 
esiintyjiä kuunnellen ja maksuttomista toimintapisteistä nauttien. Kenraalinpuisto on oikein 
hyvä ja toimiva järjestämispaikka tapahtumalle. Paikalla oli paljon piknik –väkeä sekä perheitä. 
Jonkin verran paikalle oli myös saapunut pop-up ruokamyyntipisteitä. Arvio oli, että ihmisiä oli 
paikalla enemmän kuin koskaan aiemmin. Toisaalta itse tapahtumassa joku kyseli, oliko väkeä 
vähemmän kuin edellisvuonna. Kävijämääriä on todella vaikea arvioida, sillä vieressä olevat 
leikkipaikat vetävät erittäin paljon pikkulapsia. Puisto jäi todella siistiksi tapahtuman jälkeen, 
mikä on todella ilahduttavaa. Suuret kiitokset kaikille toimintapisteiden järjestäjille, esiintyjille, 
vapaaehtoisille sekä festarikävijöille. 
 

4. Kivistön kyläjuhla 7.9. 



Kivistön kyläjuhla järjestetään tänä vuonna Aurinkokivessä ja sen piha-alueella lauantaina 
7.9.2019 klo 11 - 14. Tapahtuma on samalla Aurinkokiven yhtenäiskoulun avoimet ovet -
koulupäivä (klo 10 - 13). Kyläjuhlan yhteydessä pääsee myös tutustumaan rakennuksen uuteen 
siipeen. Ilmoittautuminen on avattu viime viikolla. Nyt jo toistakymmentä tahoa on 
ilmoittautunut mukaan. Paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä, joten kannattaa toimia 
ripeästi. Linkki kyläjuhlaan ilmoittautumista varten: https://forms.gle/CN7oMhoJghopqW9k7 
 
Vapaaehtoisia otetaan erittäin mielellään mukaan, sillä tapahtuman kasvaessa vuosi vuodelta 
myös tehtäviä on entistä enemmän onnistuneen tapahtuman varmistamiseksi. Auttamaan voi 
tulla vaikka vain yhdeksi tunniksi tapahtumapäivänä. Vapaaehtoisena toimiminen on mukavaa 
ja siinä pääsee tutustumaan uusiin ihmisiin ja alueella toimiviin tahoihin. Linkki 
ilmoittautumislomakkeeseen: https://forms.gle/6eLuKPkRWMjKsijAA 
 

5. MarjaVerkko - foorumina alueen asioille 
Alueen keskeneräisyys aiheuttaa enenevässä määrin negatiivista julkisuutta alueesta ja 
kaupunkikeskuksen viivästyminen turhauttaa suurta osaa asukkaista valtavasti. Haluamme 
auttaa alueen positiivisen kehityksen edistämisessä ja toimia myös yhteen kokoavana 
foorumina alueen asukkaille. Käymme parhaillaan keskustelua kaupungin kanssa mm. siitä, 
miten voisimme yhteistyössä asukkaiden kanssa keskustellen viedä asioita eteenpäin 
positiivisempaan suuntaan.  

 
6. Muut asiat 

Tulevia alueellisia tapahtumia mm.  
 
31.5. perjantaina klo 17 - 19 Katrinebergin kesäkauden avajaiset 
2.6. sunnuntaina klo 11 – 15 Katrinebergin kartanolla Kummipäivä. Ohjelmassa mm. 
puulajitunnistusta 11 – 13, Ötökkäsafari klo 13 – 15, kepparirata, kotieläinpiha, valokuvausta, 
grilli kuumana 
4.6. & 6.6. Coworking with kids Rubiinissa klo 9 - 15 
4.6. tiistaina klo 17 - 20 MarjaVerkon Kukkakimpun teon alkeet –lyhytkurssi asukastila 
Rubiinissa 
8.6. lauantaina klo 12 – 14 MarjaVerkon järjestämä meksikolainen ruokakurssi asukastila 
Rubiinissa 
9.6. sunnuntaina Kivistön karnevaali klo 11 – 14 Safiiriaukiolla. Tapahtuma on Vantaan 
kaupungin järjestämä. MarjaVerkko on mukana tapahtumassa 
 
9.9. käynnistyy Marttailuviikko. Kivistön Martat järjestävät Kaiun Majalla koko perheen 
tapahtuma. Paikalla mm. luonto-opas, roskapoliisi, paloauto, poliisi ja Marttojen puffetti 
 
Keimolan Kotkat –jalkapallojoukkue menestyy hyvin tällä hetkellä. Joukkue on nyt 5. 
divisioonassa ja nousu 4. divisioonaan saattaa olla lähellä. Joukkuetta saa tulla mielellään 
kannustamaan Kenraalinkentän laidalle kotipeleihin. 

 
7. Seuraava kokous 

Asukastila Rubiinissa keskiviikkona 14.8. klo 17.30!  

https://forms.gle/CN7oMhoJghopqW9k7?fbclid=IwAR1KeNOBOPbWvwhEIl_rYVlKAAuIxQtbZxus0maVyUHaMJiUhTJwy5Cg0o4
https://forms.gle/6eLuKPkRWMjKsijAA?fbclid=IwAR05LVtvCcGSojR3KkgKX8C0v7vOyMNWp2JpqSd2ERrgy7JeZWDQ3cr2-Y0

