
 

 
MarjaVerkko ry:n verkostokokous 

 
Aika: Ke 12.2.2020 klo 18.00 
Paikka: Asukastila Rubiini (Rubiinikehä 2b) 

 
1. Osallistujien esittely 

John Simon, MarjaVerkko 
Brenda Kaarepere, MarjaVerkko 
Elina Olki, MarjaVerkko 
Seppo Salo, Keimolan Kaiku 
Sirpa Henriksson, Kivistön Martat 
Jukka Vartiainen, Seutulan Kyläyhdistys 
Eero Leivo, yrittäjä 
Mervi Tulppo, Auringon Sävel vanhempainyhdistys 
Ismo Pohjantammi, Keimolan Omakotiyhdistys 
Marja Mikkonen, KiVa ry 

 
 

2. Tapahtumien Kivistö 
Aluksi käytiin lyhyesti läpi alueella vuosittain järjestettävät kaikille avoimet ja maksuttomat 
tilaisuudet, sekä tänä vuonna suunnitteilla olevat mahdolliset tapahtumat, joista on saatu 
tietoa. Kalvot, joihin tiedossa olevat tapahtumat on kerätty löytyvät tämän muistion lopusta. 
Lisäksi keskusteltiin yksittäisistä tapahtumista, joita alueella on aiemmin järjestetty sekä 
mahdollisista tulevaisuudessa järjestettävistä tapahtumista. Yhdessä tuumin todettiin, että 
entistä tiiviimpi yhteistyö helpottaisi onnistuneiden tapahtumien järjestämistä jatkossakin. 
Siivouspäivän tapahtumasta on sosiaalisessa mediassa keskusteltu ajoittain, mutta Siivouspäivä 
osuu niin lähelle muita alueellisia tapahtumia, kuten Keimolan Omakotiyhdistyksen järjestämiä 
Kivistön Markkinoita (la 9.5.2020, jonne voi tulla kirppistelemään maksutta) sekä MarjaVerkon 
KYTKE-festaria (la 16.5.2020), että yhdistys ei tule järjestämään tapahtumaa. MarjaVerkko on 
aiemminkin tarjonnut tukea ja neuvontaa, jos joku tapahtumaa haluaisi järjestää, mutta 
innokkaita järjestäjiä ei ole löytynyt. Toiveita uusista tapahtumista ei ole tullut. Sen sijaan 
esimerkiksi MarjaVerkon lyhytkursseista on pidetty paljon ja vinkkejä uusista kurssitoiveista on 
tullut. Lyhytkursseja on tulossa tänäkin vuonna ja toiveita pyritään täyttämään 
mahdollisuuksien mukaan. Suunnitteilla olevat rakennushankkeet, kuten urheiluareenat, 
kaupunkikeskus ja torialue luovat uusia mahdollisuuksia erilaisten tapahtumien järjestämiseen 
tulevaisuudessa. 
 

3. Talvitempaus / Rusettiluistelutapahtuma 13.2. 
Huomenna torstaina 13.2. järjestetään Lipunkantajankentällä liikunnallinen talvitempaus 
rusettiluistelun sijaan klo 18 alkaen. Luvassa on muun muassa pihapelejä ja temppurata. Koska 
sääolosuhteet eivät olleet suotuisat rusettiluistelulle, päätettiin kokeilla uudenlaista 
talvitempausta. Jos tapahtuma on onnistunut, jatkossa voidaan sääolosuhteiden mukaan 



järjestää joko rusettiluistelu tai talvitempaus, jolloin ei tarvitse perua tapahtumaa siinä 
tapauksessa että jäätä ei saada. 
 

4. Muut asiat 
- Maanantaina 17.2. klo 19 alkaen asukastila Rubiinissa on kirjailijavieraana Virpi Hämeen-

Anttila kertomassa kirjastaan Paino 
-  Kanniston koulun yläasteen rakennusaikataulu mietityttää, samoin mahdollisen lukion tai 

ammattikoulun saaminen alueelle. Todettiin, että tämä voisi olla yksi teema syksyn 
verkostokokoukselle 

 
5. Seuraava kokous 

Keskiviikkona 11.3. klo 18 alkaen asukastila Rubiinissa. Maaliskuun kokouksen teemana on  
lähiluonto. Keskustellaan mm. Kivistön suuralueen ulkoilureiteistä ja luonnonsuojelualueista.   
 
 

 

 


