
 

 
 
MarjaVerkko ry:n verkostoilta 

 
Aika: Ke 9.11.2022 klo 18.00 
Paikka: Asukastila Rubiini (Rubiinikehä 2B) + Zoom -etäkokous 

 
1. Osallistujien esittely 

John Simon, MarjaVerkko 
Elina Olki, MarjaVerkko 
Eena Kero, MarjaVerkko 
Aino Palmroos 
Päivi Wickström, LC Vantaan Rubiini-Rubinen 
Ismo Pohjantammi, Kivistön ja Keimolan omakotiyhdistys 
Eero Salo, Vantaan Sydän 
Leena Salo, Vantaan Sydän 
Kati Pyykkö, Vantaankosken seurakunta 
Jukka Vartiainen, Seutulan kyläyhdistys 
Noora Malmikumpu 
Seppo Salo, KeiKa 
Vesa Kuparinen, KeiKa 
Marja-Liisa Viljamaa, Etelä-Vantaan Eläkeläiset 

 

  
2. Kivistön joulutori 11.12. 

MarjaVerkon järjestämä joulutori on tänä vuonna Topaasiaukiolla klo 13–17. Yli 30 myyjää on tähän 
mennessä ilmoittautunut mukaan tapahtumaan. Joulutorilla on paikallisten käsitöiden, leivonnaisten, 
kodin- ja lahjatuotteiden lisäksi myynnissä ruokaa ja herkkuja paikan päällä nautittavaksi. Myös pientä 
maksutonta oheisohjelmaa sekä maksullista ponitalutusta on luvassa tänäkin vuonna. Vapaaehtoisia 
tarvitaan jälleen monenlaisiin erilaisiin tehtäviin, erityisesti telttakatosten pystyttämiseen ja purkamiseen 
ennen ja jälkeen toritapahtuman. Voit ilmoittautua torivapaaehtoiseksi täällä. Lämmin kiitos jo etukäteen! 

 
3. Kevään aikatauluasioita lyhyesti 

- Kevään verkostoillat keväällä 2023:  
o 11.1., 8.2., 8.3., 12.4., 10.5. & 7.6. klo 18 asukastila Rubiinissa 

- 25.1.2023 keskiviikkona klo 18–20 Aurinkokiven koulu, Kanniston koulu, Seutulan koulu ja 
Keimolanmäen koulu järjestävät yhteistyössä Vantaan Nuorisopalveluiden, Vantaankosken 
seurakunnan, MarjaVerkon ja KiVa ry:n kanssa yhteisen vanhempainillan 10–17 v. lasten ja nuorten 
huoltajille Aurinkokiven aulatilassa (ruokala). Vanhempainillan teemoina tulevat olemaan ainakin 
nuorten päihteiden käyttö, väkivallalla oireilu sekä huoltajan keinot tunnistaa ja puuttua lapsensa 
toimintaan.  

- Talvitempaus on suunnitteilla jälleen Ystävänpäivän tienoille, sunnuntaille 12.2. sääolosuhteet 
huomioiden 

- KYTKE-festarin aikataulusta ei vielä päätetty, sillä yhteistyömahdollisuus KeiKa-päivän ja LC 
Vantaankoski-Vandaforsenin nappulajuoksukisojen kanssa halutaan varmistaa, mutta todennäköisin 
vaihtoehto on lauantai 20.5.  

https://forms.gle/Y3JzB18RZ1RoVB2g9


 

4. MarjaVerkon toiminnan kehittämispaja 
- Pajassa vilkaistiin ensin kuluneen vuoden aikana järjestettyä toimintaa ja tapahtumia sekä nostettiin 

esiin viime vuoden kehittämispajan ehdotuksista ne, joita on saatu toteutettua tai edistettyä (n. 1/3 
ehdotuksista). Sen jälkeen jokainen pohti itsekseen ja kirjasi ehdotuksia siitä, miten nykytoimintaa 
voisi kehittää entisestään. Yhdessä keskustellen käsiteltiin niin tiedotukseen, järjestöyhteistyöhön, 
avustusten hakuun, iltatoimintaan kuin lyhytkurssi- ja harrastustoimintaankin liittyviä 
kehitysehdotuksia. Verkostoiltojen tärkeys järjestöille ja yritysyhteistyön kehittäminen nousivat myös 
esiin pajan aikana. Kiitos osallistujille arvokkaasta palautteesta ja ideoista!  

 
5. Muut asiat 

- Kivistön jouluvalot syttyvät 1.12. Keskusteltiin mahdollisuudesta laittaa lisää valoja rakenteilla olevan 
palvelukeskittymän läheisyyteen ensi vuonna 

- Kivistön joulukalenteri tulee taas! Facebookissa toteutettava joulukalenteri, jossa päivittäin avautuvat 
luukut ilahduttavat Kivistön suuralueen asukkaita alueellisten toimijoiden järjestämillä tapahtumilla, 
paikallisten yritysten tarjouksilla tai arvonnoilla sekä jouluisilla vinkeillä. Ota joulukalenteri 
seurantaan: www.facebook.com/kivistonjoulukalenteri 

- Vantaan Sydän suunnittelee järjestävänsä lääkäriluennon jälleen ensi maaliskuussa (Kanniston 
koululla?) 

- Vantaan Sydän voisi mahdollisesti järjestää KeiKa-päivän yhteydessä defibrilaattorin esittelyä, jos 
kiinnostusta on 

- Vantaan Sydän pohtii ”Ravinnon vaikutus sydämen terveyteen” aiheisen luennon järjestämistä ensi 
vuonna Kivistössä 
 

6. Seuraava verkostoilta 
- 7.12. keskiviikkona klo 18 (Pikkujoulut) 

 
 

www.facebook.com/kivistonjoulukalenteri

